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From Editor’s Desk
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Unsyiah  sehingga  Anda dapat menikmati fasilitas online  sekaligus versi paper dari jurnal
pertama FKG Unsyiah ini. Kesemuanya menarik dan memberikan kita informasi terkini yang
berpengaruh terhadap kesehatan rongga mulut dan tubuh secara sistemik.
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Konservasi, Kesehatan Masyarakat, Biologi Mulut, Ortodonsia, Material Kedokteran Gigi,
Periodonsia dan Bedah Mulut. Semoga informasi yang CDJ ketengahkan pada edisi ini dapat
menambah hasanah pengetahuan Anda.

Thank you for submit your manuscript and considering it for review. We appreciate your
time and look forward to your next publish. We are delighted welcome your precious
manuscript for publication in 2018 second edition.

Salam Sehat,

Dr.drg Munifah Abdat, MARS
Editor In Chief



pISSN: 2085-546X eISSN: 2622-4720

Cakradonya Dental Journal
Volume  12 Februari 2020 Nomor 1

DAFTAR ISI

KILAU PERMUKAAN MATERIAL RESTORATIF GLASS-HYBRID
SETELAH PERENDAMAN PADA BERBAGAI pH SALIVA BUATAN ................................ 1-7
Claudia Anggasaputra, Yosi Kusuma Eriwati, Siti Triaminingsih

HUBUNGAN LAJU ALIRAN SALIVA DENGAN PERFORMA
MASTIKASI BERDASARKAN JENIS KELAMIN PADA PEMAKAI
GIGI TIRUAN LENGKAP ............................................................................................................ 8-14
Luthfiani Indah Lubis, Ismet Danial Nasution

PORPHYROMONAS GINGIVALIS DAN PATOGENESIS DISFUNGSI
KOGNITIF: ANALISIS   PERAN SITOKIN
NEUROINFLAMASI (Tinjauan Pustaka) .................................................................................... 15-23
Citra Feriana Putr1, Endang Winiati Bachtiar

PERIODONTITIS DAN PENYAKIT KARDIOVASKULAR (Tinjauan Pustaka) .................. 24-29
Rita Zahara Ibrahim, Miftahur Rahmah

HUBUNGAN KEBIASAAN PARAFUNGSIONAL DENGAN
GANGGUAN SENDI TEMPOROMANDIBULA PADA
MAHASISWA FKG USU ............................................................................................................ 30-40
Saragih, TSM. Chairunnisa R

PERSEPSI TERHADAP SENYUM ESTETIK (STUDI PADA MAHASISWI
PREKLINIK KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS SYIAH KUALA) ............................... 41-48
Rachmi Fanani Hakim, Wita Dwi Azizi, Taufiqi Hidatullah, Fakhrurrazi

PERAWATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK DENGAN INTELLECTUAL
DISABILITY RINGAN DALAM ANESTESI UMUM (Laporan Kasus) ................................ 49-55
Naninda Berliana Pratidina, Arlette Suzy Puspa Pertiwi, Eriska Riyanti, Willyanti Soewondo

AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL 70% DAUN BIDURI
(Calotropis gigantea) TERHADAP Aggregatibacter actinomycetemcomitans
ATCC 29523 ................................................................................................................................. 56-63
Zulfan M Alibasyah, Diana Setya Ningsih, Maya Putri Sinda

PERBEDAAN WAKTU PENURUNAN pH PLAK GIGI PADA ANAK KARIES
RAMPAN DAN KARIES SEDANG (STUDI PADA SISWA TAMAN KANAK-KANAK
FKIP UNSYIAH BANDA ACEH) ............................................................................................... 64-68
Dharli Syafriza, Irwan Rahmat

SINDROMA BRUGADA DAN PENATALAKSANAANYA PADA LANSIA
(Laporan Kasus) ......................................................................................................................... 69-74
Azhari Gani, Munifah Abdat



Cakradonya Dental Journal p-ISSN: 2085-546X; e-ISSN: 2622-4720. 

Available at http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/CDJ 

Cakradonya Dent J; 12(1): 1-7 

1 

 

KILAU PERMUKAAN MATERIAL RESTORATIF GLASS-HYBRID SETELAH 
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Abstrak  
Material restoratif glass-hybrid mengalami peningkatan kekasaran dalam larutan dengan pH rendah 

namun belum banyak diteliti nilai sifat kilau permukaannya dalam saliva pH rendah. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai pH saliva buatan terhadap sifat kilau permukaan 

material restoratif glass-hybrid. Spesimen restorasif glass-hybrid (EQUIA® Forte Glass-Hybrid 

Restorative System, GC Japan) (90 buah) dibagi dalam 9 kelompok (n=10) perlakuan perendaman 

dalam saliva buatan dengan pH 4,5; 5,5; 7, dan waktu perendaman 1 jam, 24 jam, dan 72 jam. Uji 
kilau permukaan menggunakan Glossmeter (Novo-Curve Rhopoint Instrument, UK) dengan sudut 60o. 

Data dianalisa statistik dengan One-way ANOVA untuk mengetahui kemaknaan nilai kilau permukaan 

antar kelompok spesimen. Nilai kilau permukaan pada kelompok perendaman dalam saliva buatan pH 
4,5 selama 1 jam, 24 jam dan 72 jam menghasilkan nilai 35,8±2,77 GU; 37,07±2,03 GU, dan 

41,3±4,09 GU. Kelompok dalam saliva buatan pH 5,5: 1 jam, 24 jam, dan 72 jam mengalami 

kenaikan nilai kilau permukaan menjadi 33,68±3,23 GU;  34,145±2,6 GU, dan 37,73±1,81 GU. Nilai 

surface gloss pada perendaman saliva buatan pH 7: 1 jam, 24 jam, dan 72 jam adalah 32,93±3,23 GU; 
32,77±2,42 GU, dan 32,98±2,34 GU. Disimpulkan pada pH saliva buatan lebih rendah dan 

peningkatan lama perendaman terjadi peningkatan sifat kilau permukaan material restoratif glass-

hybrid.   
Kata Kunci: Material restoratif glass hybrid, pH saliva buatan, kilau permukaan. 

 

 

Abstract 
Glass-hybrid restorative materials have an increase in roughness in low pH solutions but its surface 

gloss have not been investigated yet. This study aims to determine the effect of various artificial saliva 

pH to surface gloss of restorative glass-hybrid materials. Surface gloss values were tested using 
Glossmeter (Novo-Curve Rhopoint Instrument, UK) with measurement angle of 60o. 90 restorative 

glass-hybrid materials specimens (EQUIA® Forte Glass-Hybrid Restorative System, GC Japan) were 

divided into 9 groups (n=10), immersed in artificial saliva pH 4.5; 5.5; and 7 for 1hr, 24hrs, and 72hrs 
respectively. The data were analyzed statistically by One-way ANOVA to determine significancy 

among groups. Surface gloss value of specimens immersed in artificial saliva pH 4.5 for 1hr, 24hrs, 

and 72hrs were 35.8±2,77 GU, 37,07 ±2,03 GU, and 41.30±4.09 GU respectively. Specimens 

immersed in artificial saliva of pH 5.5 for 1hr, 24hrs, and 72hrs resulted glossiness of 33.68±3.23 GU, 
34.14±2.6 GU, and 37.73±1.81 GU respectively. While specimens immersed in artificial saliva pH 7 

for 1hr, 24hrs, and 72hrs were of 32.93±3.23 GU, 32.77±2.42 GU, and 32.98±2.34 GU. It can be 

concluded that lower pH artificial saliva and longer immersion time could enhance surface gloss of 
glass-hybrid restorative material.  

Keyword: Artificial saliva pH, glass-hybrid restorative, surface gloss. 
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PENDAHULUAN 
Semen Ionomer Kaca (SIK) merupakan 

restorasi yang umum digunakan dalam 

kedokteran gigi. Keunggulan SIK adalah 

mampu melepaskan fluor, berikatan secara 
kimia dengan struktur gigi, dan memiliki sifat 

biokompatibilitas yang baik terhadap struktur 

gigi serta jaringan pulpa.1 Namun, material ini 
memiliki kekurangan, yaitu porositas tinggi, 

serta sifat mekanis dan sifat kilau permukaan 

yang rendah.2 Penelitian mengenai SIK 
konvensional yang direndam dalam saliva 

buatan pH 5 mengalami perubahan kekasaran, 

yaitu pada perendaman selama 1 minggu (76 

µm), 2 minggu (75 µm), 1 bulan (86 µm), dan 
2 bulan (106 µm).3 Penelitian lain mengenai 

peningkatan kekasaran pada SIK yang 

direndam dalam saliva buatan juga 
menunjukkan hasil bermakna yaitu pada pH 3 

(0,1899 µm), pH 5 (0,1601 µm), dan pH 9 

(0,1573 µm).4
 Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa lama perendaman dan 

derajat keasaman saliva buatan dapat 

mempengaruhi kekasaran permukaan SIK. 

Terdapat hubungan kekasaran dan nilai kilau 
permukaan pada penelitian komposit Giomer 

Bulk-Fill. Dalam penelitian ini, komposit 

Giomer Bulk-Fill yang direndam pada pH 4,5; 
5,5; dan 7 memiliki nilai kekasaran dan kilau 

permukaan berturut-turut; 0,45 µm (76,82 

GU); 0,41 µm (63,92 GU); 0,22 µm (46,92 

GU).5 Berdasarkan hasil ini, dapat diambil 
kesimpulan bahwa derajat keasaman yang 

rendah dapat menurunkan kekasaran dan nilai 

kilau permukaan5.  
Sifat kilau permukaan adalah 

kemampuan material untuk merefleksikan 

cahaya. Cahaya yang dipantulkan pada 
permukaan yang halus akan menghasilkan 

nilai kilau permukaan yang lebih tinggi karena 

cahaya yang dipantulkan tidak terdispersi. 

Secara klinis, nilai kilau permukaan suatu 
restorasi diukur dari sudut pengukuran 60o. 

Nilai kilau resin komposit yang telah dipoles 

dinilai cukup pada 60-70 GU dan nilai kilau 
baik berkisar 70-80 GU.6 

Untuk mengatasi kelemahan dari SIK, 

dikembangkan SIK yang mengandung 
teknologi hibrida. Material restoratif glass-

hybrid ini merupakan penyempurnaan dari 

produk SIK konvensional dengan penambahan 

partikel gelas yang sangat reaktif sehingga 
memiliki keunggulan dari sisi struktur matriks 

yang lebih kuat, daya alir yang sangat baik 

untuk mengisi seluruh kavitas, tahan aus, tahan 
terhadap pH yang rendah, estetis, pelepasan 

fluor tinggi, kekuatan tekan, kekuatan tarik 

diametral, dan kekuatan fleksural yang lebih 

baik dari SIK konvensional.7,8 Komposisi dari 
material restoratif glass-hybrid ini terdiri dari 

partikel silika yang lebih reaktif dan lebih 

kecil (<4 µm) dibanding partikel 
fluoroaluminosilikat (FAS) biasa, serta 

molekul asam poliakrilik yang lebih besar. 

Molekul asam poliakrilik yang lebih besar 
berfungsi meningkatkan kekuatan matriks dan 

ketahanan terhadap pH rendah.9 Namun, pada 

penelitian perendaman material restoratif 

glass-hybrid dalam minuman energi pH 3,1 
selama 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan 

menyebabkan kekasaran permukaan secara 

berurutan yaitu 222,8 µm; 246,1 µm; dan 
306,1 µm.10 Hal ini menandakan material 

restoratif glass-hybrid masih memiliki 

kekurangan dalam hal kekasaran permukaan.  
Derajat keasaman saliva dalam rongga 

mulut selalu berubah-ubah setiap harinya. 

Karies dapat disebabkan oleh pH saliva yang 

rendah. Pada saliva dengan pH 5,5 dapat 
menyebabkan demineralisasi hidroksiapatit. 

Jika pH kembali netral maka proses 

demineralisasi akan terhenti dan berlanjut pada 
proses remineralisasi. Namun, pH saliva yang 

turun hingga pH 4,5 dapat membuat 

fluoroapatit larut.11,12   

Kekurangan material restoratif glass-
hybrid yang mengalami peningkatan kekasaran 

saat direndam dalam larutan dengan pH yang 

rendah menjadi pemikiran apakah material 
restoratif glass-hybrid juga akan mengalami 

penurunan nilai kilau permukaan dalam saliva 

dengan pH yang rendah.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengevaluasi pengaruh lama perendaman dan 

berbagai derajat keasaman saliva buatan 

terhadap kilau permukaan material restoratif 
glass-hybrid. 

 

BAHAN DAN METODE  
Sejumlah 90 spesimen digunakan pada 

penelitian ini adalah material restoratif glass-

hybrid (EQUIA® Forte Glass-Hybrid 
Restorative System, GC Japan) berbentuk 

silinder berdiameter 6 mm dan tebal 1 mm. 

Spesimen kemudian dibagi dalam 9 kelompok 

(n=10) dan direndam dalam saliva buatan 
dengan pH 4,5; 5,5; dan 7 selama masing-

masing 1, 24, dan 72 jam pada suhu 37oC. 

http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/CDJ
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Pengujian kilau permukaan dilakukan dengan 
Glossmeter (Novo-Curve Rhopoint, UK) 

dengan sudut 60o sebagai sudut pengukuran 

universal. Pengujian ini dilakukan sebelum 

dan sesudah perendaman dalam saliva buatan. 
Analisis data hasil kilau permukaan 

menggunakan program SPSS 22.0. Data 

dilakukan uji statistik Kolmogorov-Smirnov 
untuk menguji normalitas data dan uji Levene-

statistic untuk uji homogenitas data. 

Selanjutnya data diuji menggunakan One-way 
ANOVA untuk mengetahui perbedaan 

bermakna nilai kilau antar kelompok 

spesimen.  

 

HASIL  
Rerata nilai kilau permukaan material 

restoratif glass-hybrid setelah dilakukan 
perendaman dalam saliva buatan dengan pH 

4,5; 5,5; dan 7 dengan waktu perendaman 1, 

24 dan 72 jam dapat dilihat pada Tabel 1.   
 

Tabel 1. Nilai Kilau Permukaan Material Restoratif 

Glass-Hybrid Setelah Dilakukan Perendaman 

Dalam Saliva Buatan Dengan pH 4,5; 5,5 dan 7 

 

pH 

Saliva 
Buatan 

Rata-rata Nilai Kilau Permukaan (GU) 

Lama Perendaman Sig* 

Tanpa 
Peren-
daman  

1 Jam 24 Jam 72 Jam 
 

4,5 
12,96 
±2,27  

35,80 
±2,77 

37,07 
±2,03 

41,30 
±4,09 

,009* 

5,5 
11,99 

±1,50 

33,68 

±3,23 

34,15 

±2,60 

37,73 

±1,81  
,003* 

7 
12,62 
±2,12 

32,93
±3,23 

32,77 
±2,42 

32,98 
±2,34  

,984 

Sig*   ,107 ,001* ,000*  

 

Tabel di atas menunjukkan adanya 
perbedaan rerata nilai kilau permukaan 

material Restoratif Glass-Hybrid setelah 

dilakukan perendaman dalam saliva buatan 
dengan pH dan waktu perendaman yang 

berbeda. Nilai kilau permukaan pada 

kelompok spesimen yang direndam dalam 
saliva buatan pH 4,5 dengan lama perendaman 

selama 1 jam mengalami kenaikan menjadi 

35,8±2,77 GU, kemudian dalam perendaman 

selama 24 jam dan 72 jam, nilai kilau 
permukaan pada permukaan meningkat 

kembali menjadi 37,07±2,03 GU dan 

41,3±4,09 GU. Pada kelompok spesimen 
perendaman dalam saliva buatan dengan pH 

5,5, nilai kilau permukaan juga mengalami 

kenaikan yaitu dengan lama perendaman 1 

jam, 24 jam, dan 72 jam berturut-turut menjadi 
33,68±3,23 GU,  34,15±2,60 GU, dan 

37,73±1,81 GU. Namun, nilai kilau 

permukaan material restoratif glass-hybrid 

cenderung tetap pada kelompok pH 7. Nilai 
kilau permukaan material restoratif glass-

hybrid setelah perendaman selama 1, 24, dan 

72 jam berturut-turut menjadi 32,93±3,23 GU, 
32,77±2,42 GU, dan 32,98±2,34 GU. Hal 

tersebut menunjukkan nilai kilau permukaan 

material restoratif glass-hybrid mengalami 
kenaikan dengan menurunnya pH saliva 

buatan (4,5; 5,5; dan 7) dan bertambahnya 

lama perendaman (1, 24, 72 jam). 

Berdasarkan hasil uji statistik 
Kolmogorov-Smirnov untuk menguji 

normalitas data dan uji Levene-statistic untuk 

menguji homogenitas data, didapatkan tidak 
normal pada kelompok perendaman dalam pH 

4,5; 24 jam sementara data kelompok lain 

adalah normal dan homogen.  Selanjutnya 
dilakukan uji statistik One-way ANOVA untuk 

melihat kemaknaan kenaikan kilau permukaan 

material restoratif glass-hybrid setelah 

dilakukan perendaman dalam saliva buatan pH 
4,5; 5,5; dan 7 selama 1 jam, 24 jam, dan 72 

jam.  

 
Tabel 2. Hasil Uji One-way ANOVA Nilai Kilau 

Permukaan Material Restoratif Glass-Hybrid pada 
Setiap Kelompok Lama perendaman dengan pH 

Saliva Buatan Berbeda 

 

Kelompok 

Spesimen 

Hasil Uji Statistik Lama 

Perendaman 

Sig Keterangan 

pH 4,5 .009 Berbeda 

bermakna 

pH 5,5 .003 Berbeda 
bermakna 

pH 7 .984 Tidak berbeda 

bermakna 

 
Hasil uji One-way ANOVA pada Tabel 

2. menunjukkan nilai signifikansi antar 

kelompok pH saliva 4,5 dan 5,5 sebesar .009 
dan .003 atau p<0,05. Hal ini berarti kelompok 

perendaman dalam pH 4,5 dan 5,5 memiliki 

perbedaan bermakna, sedangkan kelompok pH 
7 tidak berbeda bermakna (p>0,05).    
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Tabel 3. Hasil uji One-way ANOVA Kilau 

Permukaan Material Restoratif Glass-Hybrid pada 

tiap Kelompok pH Saliva Buatan dengan Lama 

Perendaman Berbeda 

 

Kelompok 

Spesimen 

Hasil Uji Statistik pH 

Perendaman 

Sig Keterangan 

1 jam .107 
Tidak berbeda 

bermakna 

24 jam .001 
Berbeda 

bermakna 

72 jam .000 
Berbeda 

bermakna 

 

Hasil uji One-way ANOVA pada Tabel 
3. menunjukkan perbedaan signifikan pada 

kelompok perendaman 24 jam dan 72 jam 

yaitu .001 dan .000 atau p<0,05, sedangkan 
pada perendaman 1 jam tidak memiliki 

perbedaan yang bermakna (p>0,05).   

 

PEMBAHASAN 
Material restoratif glass-hybrid 

merupakan produk semen ionomer kaca 

konvensional yang telah disempurnakan, 
sehingga memiliki kekuatan kompresif, 

kekuatan diametral, kekuatan fleksural, dan 

ketahanan aus yang lebih baik dari SIK 

konvensional.7 Salah satu bahan restorasi yang 
termasuk dalam material restoratif dengan 

glass-hybrid adalah Equia Forte, yang terdiri 

dari bubuk FAS glass dengan perlakuan 
permukaan, FAS glass dengan reaktivitas 

tinggi, molekul asam poliakrilat yang lebih 

besar. Bahan ini diklaim memiliki matriks 
yang stabil secara kimia dan meningkatkan 

kuat fleksural. Cairan dari material restoratif 

glass-hybrid terdiri dari larutan asam 

poliakrilat yang mengandung air. Molekul 
asam poliakrilat yang besar menyebabkan 

lebih tahan terhadap pH rendah. 8,9  

Penelitian ini dilakukan untuk melihat 
pengaruh lama perendaman dalam berbagai 

pH saliva buatan terhadap nilai kilau 

permukaan material restoratif glass-hybrid. 

Kilau permukaan adalah kemampuan suatu 
material dalam memantulkan cahaya yang 

bergantung pada sudut cahaya yang dapat 

dipantulkan. Menurut prinsip optika geometris, 
apabila suatu cahaya jatuh pada permukaan 

kasar atau tidak rata, cahaya akan dipantulkan 

tidak beraturan dan mengurangi nilai kilau 
permukaan. Hal lain yang mempengaruhi kilau 

permukaan adalah kemampuan benda tersebut 

mempolarisasi cahaya atau indeks refraktif 
suatu benda.13,14 Kilau permukaan merupakan 

suatu sifat yang penting untuk suatu bahan 

restorasi. Nilai kilau permukaan yang rendah 

dapat dikaitkan dengan kekasaran suatu 
permukaan.15 Permukaan restorasi yang kasar 

dapat menyebabkan iritasi gingiva, karies 

sekunder, noda, dan mempengaruhi estetika. 
Prinsip pengukuran sifat kilau, semakin 

langsung suatu cahaya dipantulkan, maka 

semakin tinggi nilai kilaunya. Nilai benda 
kilau tinggi adalah >70 GU, seperti plastik 

film dan logam.14,16 

Pada penelitian ini terjadi peningkatan 

nilai kilau permukaan pada setiap kelompok 
spesimen (Tabel 1), yaitu peningkatan nilai 

kilau permukaan material restoratif glass-

hybrid yang bermakna sebelum dan sesudah 
direndam dalam saliva buatan dengan pH 4,5; 

5,5; dan 7. Pada kondisi perendaman, material 

restoratif glass-hybrid akan mengalami 
infiltrasi air saat direndam dalam akuades atau 

saliva.17 Infiltrasi air ke dalam material 

restoratif glass-hybrid dapat menyebabkan 

peningkatan nilai kilau permukaan, karena air 
memiliki indeks refraktif untuk memantulkan 

cahaya.18 Selain itu, infiltrasi air juga 

menyebabkan material restoratif glass-hybrid 
mengalami hidrolisis sehingga memicu 

pelepasan CaF2 untuk memberikan 

perlindungan pada gigi. Komponen CaF2 yang 

dilepaskan memiliki indeks refraktif yang 
rendah.19  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa semakin lama perendaman dan semakin 
rendah pH perendaman, nilai kilau permukaan 

meningkat. Sementara itu, perendaman dalam 

saliva buatan pH 7 dengan waktu 1 jam, 24 
jam, dan 72 jam, tidak mengalami perubahan 

nilai kilau permukaan yang bermakna, yaitu 

32,93±3,23 GU, 32,77±2,42 GU, dan 

32,98±2,34 GU secara berurutan.  
Suatu penelitian pada material restoratif 

glass-hybrid yang direndam dalam akuades 

dengan lama perendaman selama 1 jam, 1 
minggu, dan 1 bulan memperlihatkan tidak ada 

peningkatan kekasaran yang bermakna 

sehingga tidak terjadi perubahan nilai kilau 
permukaan.10,20 Hal ini memberikan gambaran 

bahwa hidrolisis yang terjadi pada perendaman 

dalam saliva buatan pH 7 sampai dengan 72 

jam tidak meningkatkan nilai kilau permukaan 
material restoratif glass-hybrid.   
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Selanjutnya, nilai kilau permukaan 
material restoratif glass-hybrid pada 

perendaman saliva buatan pH 4,5 dan 5,5 

selama 1, 24, dan 72 jam menunjukkan nilai 

kilau permukaan yang meningkat secara 
bermakna. Nilai kilau permukaan material 

restoratif glass-hybrid tanpa perendaman 

berkisar antara 11,991,50 sampai dengan 

12,96±2,27 GU. Setelah material restoratif 
glass-hybrid direndam dalam saliva buatan pH 

5,5 selama 1 jam, nilai kilau permukaan 

meningkat menjadi 33,68±3,23 GU, kemudian 

menjadi 34,15±2,6 GU setelah direndam 
selama 24 jam, dan 37,73 ± 1,81 GU setelah 

direndam selama 72 jam.  Kenaikan nilai kilau 

permukaan juga terjadi pada perendaman 
dalam saliva buatan dengan pH 4,5; yaitu 

menjadi 35,8±2,77 GU, 37,07±2,03 GU, dan 

41,3±4,09 GU berturut-turut setelah direndam 

selama 1, 24, dan 72 jam.  
Menurut penelitian terdahulu mengenai 

perendaman SIK dalam saliva buatan dengan 

pH 5 selama 1 minggu, 2 minggu, dan 1 bulan 
dilaporkan bahwa terjadi peningkatan nilai 

kekasaran permukaan SIK menjadi 216 µm, 

323,5 µm, dan 337,9 µm secara berurutan, 
yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

kekasaran permukaan dengan lamanya 

perendaman.5 Sementara itu menurut hasil 

penelitian perendaman SIK pada pH 3, 5, dan 
7, dihasilkan bahwa semakin lama perendaman 

akan meningkatkan kekasaran permukaan.4 

Permukaan yang kasar akan menurunkan nilai 
kilau permukaan.21 Disimpulkan bahwa 

semakin lama perendaman dan rendahnya pH 

akan meningkatkan kekasaran permukaan dan 
menurunkan nilai kilau permukaan.  

Namun, berbeda dengan hasil penelitian 

di atas, pada penelitian ini dihasilkan bahwa 

perendaman dalam pH 5,5 dan 4,5 sebaliknya 
menyebabkan peningkatan nilai kilau 

permukaan dari material yang diuji. Hal ini 

mungkin disebabkan oleh komposisi asam 
poliakrilat pada material restoratif glass-

hybrid. Material restoratif glass-hybrid 

mengandung molekul asam poliakrilat yang 

lebih besar sehingga lebih tahan pada pH 
rendah dan hanya sedikit mengalami degradasi 

permukaan meskipun direndam dalam waktu 

yang  lama  dibandingkan SIK konvensional.9 
Walaupun mengalami degradasi yang lebih 

sedikit dari SIK konvensional, material 

restoratif glass-hybrid tetap melepaskan 
komponen CaF2 untuk meremineralisasi gigi. 

Peningkatan nilai kilau permukaan dari 
material restoratif glass-hybrid mungkin 

diakibatkan pula karena lepasnya komponen 

CaF2 dari restorasi. Material restoratif glass-

hybrid memiliki kemampuan pelepasan fluor 
yang tinggi, dapat melepaskan ion Ca2+ dan F- 

lebih banyak untuk meremineralisasi struktur 

gigi saat terkena pH rendah.  
Sementara itu, komposisi Al2O3 akan 

terurai menjadi Al3+ dan H2O dalam jumlah 

yang lebih sedikit.21,22 Hal ini menyebabkan 
senyawa SiO2 dan Al2O3 tetap bertahan dalam 

material restoratif glass-hybrid. SiO2 dan 

Al2O3 memiliki indeks refraktif yang tinggi 

yaitu sebesar 1,54 dan 1,76.23,24 Material 
restoratif glass-hybrid juga melepaskan CaF2 

yang memiliki indeks refraktif yang lebih 

rendah yaitu 1,43.19 Pada prinsip pengukuran 
sifat kilau material, indeks refraktif yang 

tinggi akan menyebabkan nilai kilau 

permukaan yang tinggi.16 Dengan demikian, 
keluarnya CaF2 dari material restoratif glass-

hybrid akan memberikan nilai kilau 

permukaan yang lebih tinggi karena masih 

tertinggalnya SiO2 dan Al2O3 dalam material 
restoratif glass-hybrid yang memiliki indeks 

refraktif yang tinggi. Dalam hal ini perlu 

pengujian lebih lanjut untuk mengetahui 
secara pasti komponen yang tertinggal pada 

permukaan material restoratif glass-hybrid.  

 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa lama perendaman dan 

derajat keasaman saliva buatan dapat 
mempengaruhi nilai kilau permukaan material 

restoratif glass-hybrid. Nilai kilau permukaan 

material restoratif glass-hybrid meningkat 
setelah direndam di dalam saliva buatan pH 

4,5 dan 5,5 dengan semakin bertambahnya 

waktu perendaman (1, 24, dan 72 jam). Nilai 

kilau permukaan material restoratif glass-
hybrid juga semakin meningkat setelah 

direndam dalam pH saliva buatan yang 

semakin rendah (pH 7; 5,5; dan 4,5) selama 24 
jam dan 72 jam.  
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Abstrak 

Edentulus merupakan kehilangan seluruh gigi permanen pada maksila dan mandibula yang 

mengganggu mastikasi, namun dapat dihindari dengan menggunakan GTL. Tujuan GTL adalah 

tercapainya performa mastikasi yang baik. Keberhasilan GTL disebabkan oleh GTL yang retentif dan 
stabil yang sebagian besar tergantung pada saliva. Laju aliran saliva penting dalam pembentukan 

adhesi dan kohesi antara basis GTL dan mukosa. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan laju 

aliran saliva dengan performa mastikasi berdasarkan jenis kelamin pada pemakai gigi tiruan lengkap. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan rancangan penelitian cross sectional 

menggunakan sampel penelitian pemakai GTL dengan oklusi klas I sebanyak 38 orang, dengan 

kriteria selalu memakai GTL selama siang hari dan ketika makan serta pemakaian minimal 6 bulan 
pasca pemasangan di RSGM USU. Setiap pasien dilakukan pengumpulan saliva untuk mengukur laju 

aliran saliva dan pengunyahan Color Changeable Chewing Gum untuk menilai performa mastikasi, 

kemudian hasil dianalisis dengan uji Chi-Square. Pada hasil penelitian ini laju aliran saliva memiliki 

hubungan signifikan dengan performa mastikasi pada laki-laki, namun tidak pada perempuan. Laju 
aliran saliva dapat dijadikan pertimbangan penilaian performa mastikasi pada jenis kelamin laki-laki 

sehingga dapat digunakan sebagai dasar edukasi hasil evaluasi mastikasi pemakai gigi tiruan lengkap. 

Kata Kunci: Saliva, Performa Mastikasi, GTL 
 

 

Abstract 

Edentulus is the loss of all upper and lower permanent teeth that interfere with mastication, but can be 
avoided by using complete denture. The purpose of complete denture is to achieve good mastication 

performance. The success of complete denture is caused by a retentive and stable complete denture 

which is largely dependent on saliva. The rate of salivary flow is important in the formation of 
adhesion and cohesion between the complete denture base and the mucosa. This study aimed to 

determine the relationship of salivary flow rate with mastication performance by sex in complete 

denture wearers. This type of descriptive analytic study with a cross sectional study design using a 
sample study of complete denture with class I occlusion wearer, always using complete denture 

during the daytime and when eating and using at least 6 months post-installation at USU General 

Hospital as many as 38 people. Each patient was collected saliva to measure the flow rate of saliva 

and mastication Color Changeable Chewing Gum to assess the performance of mastication, then the 
results obtained were analyzed by Chi-Square test. In this study the salivary flow rate has a significant 

relationship with the performance of mastication in men, but not in women. Salivary flow rate can be 

taken into consideration as an evaluation of the performance of mastication in male sex so that it can 
be used as a basis for the education of the results of the evaluation of mastication of full denture 

wearers. 

Keyword: Saliva, Mastication Performances, Complete Denture 
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PENDAHULUAN 
Edentulus merupakan keadaan hilangnya 

seluruh gigi permanen pada maksila dan 

mandibula di dalam rongga mulut.1 Edentulus 

terjadi pada hampir sepersepuluh populasi di 
Indonesia, populasi tersebut berusia lebih dari 

50 tahun. Prevalensi edentulus di Indonesia 

adalah sebesar 7,2% dan meningkat seiring 
dengan bertambahnya usia2  

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) pada 2013, jumlah kehilangan gigi 
tertinggi pada kelompok usia lebih dari 65 tahun 

adalah sekitar 17 gigi per orang.3  Hilangnya 

gigi pada rahang atas dan rahang bawah 

memiliki dampak terhadap estetik, fonetik, dan 
mastikasi. Dampak edentulus dapat dihindari 

dengan melakukan perawatan berupa 

pembuatan Gigi Tiruan Lengkap (GTL). 
Menurut Glossary of Prosthodontic, Gigi Tiruan 

Lengkap (GTL) adalah gigi tiruan yang 

menggantikan seluruh gigi geligi asli dan 
struktur pendukungnya baik pada rahang atas 

maupun rahang bawah.4  

Fungsi GTL antara lain memulihkan 

fungsi estetik, meningkatkan fungsi fonetik, dan 
memperbaiki fungsi mastikasi.5 Menurut 

Sandesh mastikasi merupakan pertimbangan 

utama bagi pasien yang mendapat perawatan 
gigi tiruan lengkap, yaitu sebesar 49,4%.6 

Mastikasi adalah proses penghancuran makanan 

secara mekanik yang bertujuan membentuk 

bolus kecil sehingga mempermudah proses 
penelanan.7 Fungsi mastikasi antara lain 

memotong, menghancurkan dan mencampur 

makanan serta menstimulasi sekresi saliva.8 

Fungsi mastikasi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya jaringan pendukung, jumlah 

kehilangan gigi, dan saliva.9-12 Salah satu 
penilaian fungsi mastikasi yang dapat dinilai 

secara objektif adalah performa mastikasi.13,14  

Performa mastikasi didefinisikan sebagai 

ukuran distribusi makanan yang dapat dicapai 
dalam kondisi pengujian standar dan 

menunjukkan kemampuan komprehensif yang 

diperlukan untuk pengunyahan. Performa 
mastikasi terdiri dari pemotongan, 

penghancuran, dan pencampuran makanan, 

namun tidak ada satupun metode yang dapat 
mengevaluasi ketiga aspek tersebut 

sekaligus.13,14 Nasseri G menemukan hubungan 

antara kemampuan penghancuran dan 

pencampuran makanan, sehingga keduanya 
dapat digunakan untuk mengevaluasi performa 

mastikasi.15 Ada beberapa metode yang tersedia 

untuk mengevaluasi performa mastikasi secara 
objektif, salah satunya dengan sieving method. 

Metode ini memiliki kelemahan diantaranya 

memerlukan waktu yang lama serta relatif rumit 

untuk digunakan dalam praktik klinis.9 
Komigamine menyatakan bahwa metode lain 

untuk mengukur performa mastikasi adalah 

dengan menggunakan Color Changeable 
Chewing Gum.16 Metode yang lebih terfokus 

pada kemampuan pencampuran makanan ini 

memiliki keunggulan diantaranya sederhana, 
cepat serta memiliki reabilitas dan validitas 

yang terbukti untuk mengevaluasi performa 

mastikasi dengan cara mengukur perubahan 

warna gum.17,18 

Retensi gigi tiruan lengkap sebagian 

besar tergantung pada saliva. Salah satu faktor 

penting yang berperan dalam retensi adalah 
terbentuknya selapis tipis saliva yang melekat 

antara basis GTL dan mukosa. Efektifitas adhesi 

tergantung pada adaptasi basis gigi tiruan ke 
jaringan pendukung dan fluiditas saliva. Suatu 

kondisi saliva yang memadai untuk pemakaian 

gigi tiruan lengkap adalah saliva yang 

dihasilkan oleh sel serous.10-12 Berkurangnya 
sekresi saliva akan menyulitkan pemakaian gigi 

tiruan lengkap. Oleh sebab itu, dibutuhkan 

saliva dalam jumlah yang cukup sebagai 
perantara yang penting antara basis gigi tiruan 

dan jaringan mukosa mulut sehingga diperoleh 

retensi yang baik.10,11 

Laju aliran saliva merupakan parameter 
normal, rendah atau sangat rendahnya aliran 

saliva. Faktor yang mempengaruhi laju aliran 

saliva antara lain jenis kelamin, efek psikis, 
derajat hidrasi, obat-obatan, posisi tubuh, 

pencahayaan, dan usia.19,20 Laju aliran saliva 

normal yang distimulasi adalah 1-3 mL/menit 
dari seluruh saliva terstimulasi, dan 50 sampai 

60% berasal dari kelenjar parotis.10,11 Pratama 

menemukan bahwa subjek dengan laju aliran 

saliva lebih tinggi menunjukkan performa 
mastikasi yang baik, sebaliknya laju aliran 

saliva yang rendah menunjukkan performa 

mastikasi yang buruk. Penelitian ini juga 
mengatakan bahwa hubungan jenis kelamin dan 

performa mastikasi secara statistik tidak 

signifikan disebabkan jumlah subjek laki-laki 
dan perempuan yang tidak berimbang.9 

Penelitian Ikebe menunjukkan bahwa laju aliran 

saliva yang sangat rendah (hiposalivasi) pada 

subjek dewasa tua mengalami penurunan 
performa mastikasi.21 Menurut Shekhar gigi 

tiruan juga dapat menjadi stimulan mekanis 
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sehingga meningkatkan laju aliran saliva segera 
setelah pemakaian gigi tiruan lengkap.22 

 

BAHAN DAN METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan 

menggunakan rancangan penelitian cross 

sectional. Penelitian deskriptif pada penelitian 
ini bertujuan untuk mendapatkan jumlah laju 

aliran saliva dan performa mastikasi 

berdasarkan jenis kelamin pada pemakai gigi 
tiruan lengkap, sedangkan penelitian analitiknya 

bertujuan untuk mengetahui hubungan laju 

aliran saliva dan performa mastikasi 

berdasarkan jenis kelamin pada pemakai gigi 
tiruan lengkap. Rancangan dalam penelitian ini 

mendapatkan data laju aliran saliva 

menggunakan paraffin wax dan performa 
mastikasi menggunakan Color Changeable 

Chewing Gum.  

Penelitian ini dilakukan di Klinik 
Prostodonsia RSGM USU pada bulan Juli 2019. 

Populasi adalah pasien pemakai gigi tiruan 

lengkap RSGM USU tahun 2018. Sampel 

diambil menggunakan metode purpossive 
sampling yaitu pengambilan sampel yang 

memenuhi kriteria inklusi; pasien pemakai GTL 

di RSGM USU, pasien yang rutin atau selalu 
menggunakan GTL selama siang hari dan ketika 

makan, gigi tiruan dengan oklusi Klas I, 

pemakaian gigi tiruan lebih dari 6 bulan, 

bersedia menjadi responden di dalam penelitian. 
Berdasarkan perhitungan, jumlah sampel untuk 

penelitian ini sebanyak 34 orang berdasarkan 

rumus pengujian hipotesis dari dua proporsi. 
Jumlah sampel ditambahkan 10% dari sampel 

yang ditentukan untuk menghindari terjadinya 

bias. Oleh sebab itu, jumlah sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 38 orang. 

Pemeriksaan Laju Aliran Saliva 

dilakukan dengan menginstruksikan subjek 

berkumur dahulu, sebelum mengunyah permen, 
instruksikan subjek untuk menelan ludah 

terlebih dahulu, kemudian selama subjek 

diinstruksikan mengunyah paraffin wax mulai 
timer dan mengunyah dilanjutkan sampai 3 

menit, saliva dibiarkan mengumpul di dasar 

mulut, kemudian subjek meludah ke measure 
cup setiap 60 detik atau pada saat pasien akan 

menelan saliva yang terkumpul di mulut, saliva 

yang terkumpul kemudian diukur, buih yang 

terbentuk selama pengunyahan tidak diukur. 
Hasilnya ditentukan dengan membaca skala 

pada measure cup dan dinyatakan dalam 
mililiter per menit. 

Pemeriksaan performa mastikasi 

dilakukan dengan menginstruksikan subjek 

berkumur dahulu, kemudian subjek 
diinstuksikan mengunyah color changeable 

chewing gum selama 120 detik, setelah itu, gum 

yang sudah dikunyah subjek diratakan diantara 
dua object glass sampai dengan ketebalan kira-

kira 1,5 mm untuk melihat pemerataan 

perubahan warna, kemudian perubahan warna 
diukur dengan visual analog scale. 

Alat dan bahan yang digunakan adalah 

set saliva check buffer (GC-Japan), microscope 

slides (GEA medical), color changeable 

chewing gum dan visual analog scale 

(Xylitol, 70x20x1 mm; 3 g; Lotte, Saitama, 

Japan). 

Penelitian ini sudah sesuai dengan 

standar etik komite kelembagaan yang 

bertanggung jawab terhadap eksperimen 

manusia. No: 777/TGL/KEPK FK USU-

RSUP HAM/2019. 
Pengolahan data yang bersifat deskriptif 

yaitu persentase laju aliran saliva dan performa 
mastikasi berdasarkan jenis kelamin pada pasien 

pemakai gigi tiruan lengkap di RSGM USU 

akan disajikan dalam bentuk tabel. Data yang 

bersifat analitik, yaitu hubungan laju aliran 
saliva dan performa mastikasi berdasarkan jenis 

kelamin pada pasien pemakai gigi tiruan 

lengkap di RSGM USU akan diuji dengan uji 
Chi-Square untuk melihat ada atau tidaknya 

hubungan antara variabel (p<0,05). 

 

HASIL 

Data penelitian yang diperoleh 

menunjukkan bahwa pada 19 subjek dengan 

jenis kelamin laki-laki distribusi laju aliran 
normal lebih banyak, yaitu 11 orang (29%) 

diikuti laju aliran saliva sangat rendah sebanyak 

5 orang (13%), dan laju aliran saliva rendah 
sebanyak 3 orang (8%). Pada 19 subjek dengan 

jenis kelamin perempuan distribusi laju aliran 

saliva normal juga lebih banyak yaitu sebanyak 
15 orang (39%), diikuti laju aliran saliva sangat 

rendah sebanyak 3 orang (8%), dan laju aliran 

saliva rendah sebanyak 1 orang (3%).  Pada 

total 38 subjek penelitian distribusi laju aliran 
saliva normal juga lebih banyak yaitu sebanyak 

26 orang (68%), diikuti laju aliran saliva sangat 

rendah sebanyak 8 orang (21%), dan laju aliran 
saliva rendah sebanyak 4 orang (11%) (Tabel 

1). 
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Tabel 1. Distribusi Laju Aliran Saliva Berdasarkan Jenis Kelamin Pada 

Pasien Pemakai Gigi Tiruan Lengkap 

 

Jenis 

Kelamin 

Laju Aliran Saliva 

Total Sangat 

Rendah 
Rendah Normal 

Laki-laki 
5 

(13%) 

3 

(8%) 

11 

(29%) 

19 

(50%) 

Perempuan 
3 

(8%) 

1 

(3%) 

15 

(39%) 

19 

(50%) 

Total 
8 

(21%) 

4 

(11%) 

26 

(68%) 

38 

(100%) 

 
Tabel 2. Distribusi Performa Mastikasi Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Pasien 

.Pemakai Gigi Tiruan Lengkap  

 

Jenis Kelamin 
Performance Mastikasi 

Total 
Baik Buruk 

Laki-laki 
10 

(26,3%) 

9 

(23,7%) 

19 

(50%) 

Perempuan 
9 

(23,7%) 

10 

(26,3%) 

19 

(50%) 

Total 
19 

(50%) 

19 

(50%) 

38 

(100%) 

 
Tabel 3.  Hubungan Laju Aliran Saliva Dan Performa Mastikasi Pada Pasien Pemakai Gigi 

Tiruan Lengkap Jenis Kelamin Laki-Laki Di RSGM USU 

 

Performa 

Mastikasi 

Laju Aliran Saliva 

p-value Sangat 

Rendah 
Rendah Normal Total 

n % n % N % n % 

Baik 0 0 0 0 10 52,6 10 52,6 

0,001* Buruk 5 26,3 3 15,8 1 5,3 9 47,4 

Total 5 26,3 3 15,8 11 57,9 19 100 

               Ket: *signifikan

 

 
Tabel 4. Hubungan Laju Aliran Saliva Dan Performa Mastikasi Pada Pasien Pemakai .GIGI 

TIRUAN LENGKAP Jenis Kelamin Perempuan Di RSGM USU. 

 

Performa 

Mastikasi 

Laju Aliran Saliva 

p-value 
Sangat 

Rendah 
Rendah Normal Total 

n % n % N % n % 

Baik 0 0 0 0 9 47,4 9 47,4 

0,102** Buruk 3 15,8 1 5,2 6 31,6 10 52,6 

Total 3 15,8 1 5,2 15 79 19 100 

               Ket: **tidak signifikan 
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PEMBAHASAN 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

rata-rata persentase laju aliran saliva pada jenis 

kelamin laki-laki lebih rendah dibandingkan 

dengan perempuan. Hasil penelitian Al-
Azzawi menyatakan bahwa laju aliran saliva 

laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan 

perempuan.23 Perbedaan laju aliran saliva pada 
hasil penelitian ini dengan penelitian Al-

Azzawi dapat disebabkan varibel tak 

terkendali seperti derajat hidrasi, obat-obatan, 
efek psikis dan usia.  

Faktor usia dapat berpengaruh terhadap 

perubahan laju aliran saliva.  Analisis 

histologis telah menunjukkan bahwa dengan 
bertambahnya usia, jaringan parenkim dari 

kelenjar saliva secara bertahap digantikan oleh 

jaringan adiposa dan fibrovaskular serta 
volume sel acini berkurang.24 Hal ini sejalan 

dengan pernyataan Smith yang menyatakan 

bahwa perubahan anatomi dan fisiologi 
dengan bertambahnya usia berakibat pada 

perubahan laju aliran saliva.25 Affo 

menjelaskan perubahan degeneratif terkait usia 

dalam struktur sel kelenjar submandibular dan 
parotid sebelumnya telah teridentifikasi, 

ditemukan penurunan 20% hingga 40% sel 

yang bertanggung jawab untuk sekresi saliva 
dan peningkatan jaringan adiposa dan fibrosa 

pada daerah kelenjar. Hal serupa juga 

ditemukan pada kelenjar minor labial. Bukti 

degenerasi kelenjar saliva yang berhubungan 
dengan usia menunjukkan bahwa penurunan 

fungsional pada aliran saliva dapat terjadi.26  

Pada Tabel 1 terlihat bahwa pasien 
pemakai gigi tiruan lengkap pada jenis 

kelamin laki-laki dan perempuan lebih banyak 

yang memiliki laju aliran saliva normal yaitu 
sebanyak 26 orang (68%) dibanding laju aliran 

saliva sangat rendah sebanyak 8 orang (21%) 

dan laju aliran saliva rendah sebanyak 4 orang 

(11%). Hal ini sesuai dengan penelitian 
Chughtai bahwa pemakai gigi tiruan lengkap 

lebih banyak memiliki laju aliran saliva 

normal yaitu 52,3% dibanding laju aliran 
saliva sangat rendah yaitu 45,7%.27 Hal ini 

dapat terjadi disebabkan pemakaian gigi tiruan 

mampu meningkatkan fungsi mastikasi 
sehingga produksi kelenjar parotis yang lebih 

terstimulasi oleh stimulus mekanik semakin 

meningkat.10,28 

Pada penelitian ini performa mastikasi 
dibagi menjadi dua kategori, yaitu baik dan 

buruk. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa distribusi performa mastikasi pada 
pasien pemakai gigi tiruan lengkap dengan 

jenis kelamin laki-laki paling banyak memiliki 

performa mastikasi baik dan pada perempuan 

paling banyak memiliki performa mastikasi 
buruk (Tabel 3). Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Shiga yang menyatakan 

bahwa performa mastikasi pada jenis kelamin 
laki-laki lebih baik dibandingkan dengan 

perempuan, dilihat dari hasil ekstraksi glukosa 

secara signifikan lebih tinggi pada jenis 
kelamin laki-laki dibandingkan dengan 

perempuan. Dalam penelitian Shiga, kekuatan 

oklusal maksimum secara signifikan lebih 

besar pada laki-laki dibanding pada 
perempuan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

laki-laki mengunyah dengan kekuatan yang 

lebih kuat dan memiliki performa mastikasi 
yang lebih baik.29 Hal ini sejalan dengan Park 

yang menemukan bahwa kekuatan mengunyah 

(p<0,001) secara signifikan lebih tinggi pada 
jenis kelamin laki-laki dibandingkan pada 

perempuan, dilihat dari analisis aktivitas otot 

yang diukur dari EMG kiri dan kanan selama 

penutupan dan pembukaan rahang saat  
pengunyahan test food.30 

Hasil analisis statistik menunjukkan 

adanya hubungan yang signifikan antara laju 
aliran saliva dan performa mastikasi pada jenis 

kelamin laki-laki (p<0,05) dan tidak ada 

hubungan antara laju aliran saliva dan 

performa mastikasi pada jenis kelamin 
perempuan (p>0,05). Faktor saliva merupakan 

salah satu faktor yang memengaruhi performa 

mastikasi. Faktor lain yang juga turut berperan 
dalam mempengaruhi performa mastikasi 

adalah jaringan pendukung. Pada penelitian 

Koshino menemukan bahwa pada jenis 
kelamin perempuan tinggi tulang alveolar 

lebih rendah dibandingkan laki-laki, 

pernyaataan ini sesuai dengan pernyataan 

sebelumnya yang menyatakan bahwa resoprsi 
tulang alveolar lebih besar pada perempuan.31 

Berkurangnya ukuran dari tulang dapat 

mempengaruhi daerah dukungan gigi tiruan 
lengkap dan mempengaruhi ukuran basis gigi 

tiruan lengkap. Faktor-faktor retensi dari saliva 

pada gigi tiruan lengkap seperti adhesi, kohesi, 
tegangan permukaan, tekanan atmosfer 

berhubungan langsung dengan luas daerah 

dukungan gigi tiruan. Penelitian Pridana 

menemukan bahwa luas permukaan tulang 
alveolar yang lebih besar dapat menambah 

faktor fisika retensi gigi tiruan lengkap.32 
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Penelitian ini memiliki beberapa 
kelemahan, diantaranya pada penelitian ini 

jumlah sampel yang digunakan minimal 

disebabkan terbatasnya data rekam medik 

pasien yang melakukan perawatan gigi tiruan 
lengkap di RSGM USU sehingga hasil 

penelitian ini kurang akurat karena semakin 

banyak sampel penelitian maka hasil 
penelitian juga semakin akurat. Alat yang 

digunakan untuk menentukan performa 

mastikasi pada penelitian ini menggunakan 
visual analog scale yang memiliki sifat 

subjektifitas sehingga disarankan 

menggunakan alat lain seperti colorimeter. 

Kelemahan lain dalam penelitian ini adalah 
faktor derajat hidrasi, obat-obatan, efek psikis 

dan usia yang tidak diperhatikan. Oleh sebab 

itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
dengan memperhatikan faktor derajat hidrasi, 

obat-obatan, efek psikis dan usia pada pasien 

pemakai gigi tiruan lengkap. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, 

pemakaian gigi tiruan lengkap dapat 
meningkatkan laju aliran saliva pada jenis 

kelamin laki-laki maupun perempuan. 

Performa mastikasi baik dominan pada jenis 
kelamin laki-laki. Laju aliran saliva dapat 

dijadikan pertimbangan dalam penilaian 

performa mastikasi pada jenis kelamin laki-

laki sehingga dapat digunakan sebagai dasar 
edukasi hasil evaluasi fungsi mastikasi pada 

pasien pemakai gigi tiruan lengkap.  
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Abstrak 

Porphyromonas gingivalis merupakan bakteri utama penyebab penyakit periodontal. Bakteri ini 

memiliki faktor virulensi seperti lipopolisakarida dan gingipain. Faktor virulensi ini dapat 
membuatnya lolos dari sistem imun periodontal lalu masuk ke dalam sirkulasi darah atau bakterimia. 

Bakterimia yang terjadi kemudian menyebabkan bakteri berpindah ke sistem saraf pusat sehingga 

mengaktivasi mikroglia dan respon neuroinflamasi. Neuroinflamasi merupakan proses inflamasi 
kompleks yang terjadi di sistem saraf pusat sebagai mekanisme pertahanan dalam melawan patogen, 

toksin, atau faktor yang menyebabkan neurodegenerasi. Proses neuroinflamasi ini diregulasi oleh 

aktivitas sel neuron, glia, dan sel endotel di dalam sistem neurovaskular. Produksi mediator inflamasi 

yang berlebihan oleh sel-sel tersebut dapat menyebabkan kematian sel neuron dan berhubungan 
dengan terjadinya disfungsi kognitif, seperti penyakit Alzheimer. Dalam tinjauan pustaka ini akan 

dipaparkan tentang imunopatogenesis Porphyromonas gingivalis pada disfungsi kognitif melalui 

aktivasi neuroinflamasi di otak. 
Kata Kunci: Neuroinflamasi, Porphyromonas gingivalis, Inflamasi Sistemik, Sel  glia 

 

 

Abstract 
Porphyromonas gingivalis is the main bacterium that causes periodontal disease. This bacterium has 

virulence factors such as lipopolysaccharide and gingipain. This virulence factor can make 

P.gingivalis escape the periodontal immune system and enter the blood circulation or bacteremia. 
Bacteremia leads bacteria to enter the central nervous system then activates microglia and 

neuroinflamation responses. Neuroinflamation is a complex inflammatory process that occurs in the 

central nervous system as a defense mechanism against pathogens, toxins, or factors that cause 
neurodegeneration. This neuroinflamation process is regulated by the activity of neuron cells, glia, 

and endothelial cells in the neurovascular system. The production of excessive inflammatory 

mediators by these cells can cause neuronal cell death and is associated with cognitive dysfunction, 

such as Alzheimer's disease. This literature review will explain about the immunopathogenesis of 
Porphyromonas gingivalis in cognitive dysfunction through activation of neuroinflamation in the 

brain. 

Keyword: Neuroinflammation, Porphyromonas gingivalis, Systemic Inflammation, glia cell  
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PENDAHULUAN  
Disfungsi kognitif merupakan gejala 

hilangnya fungsi intelektual seperti berpikir 

dan mengingat. Gejala ini sering ditemukan 

pada penderita Alzheimer. Penelitian telah 
menemukan bahwa penyakit Alzheimer, selain 

dapat dipicu oleh adanya faktor genetik dan 

lingkungan, terdapat keterlibatan antigen 
bakteri yang berada dalam sirkulasi darah. 

Antigen bakteri dari darah memiliki 

kemampuan untuk masuk ke sistem saraf dan 
menyebabkan kerusakan neuron sehingga 

fungsi neuron akan terganggu dalam 

patogenesis disfungsi kognitif,. 1, 2 

Patogen yang berperan pada 
periodontitis yaitu Porphyromonas gingivalis 

(P.gingivalis) memiliki faktor virulensi yang 

membuatnya dapat lolos dari sistem imun dan 
masuk ke dalam sirkulasi darah. Bakteri ini 

atau produknya merupakan bakteri rongga 

mulut yang sering dilaporkan dapat dideteksi 
dalam peredaran darah, maka tinjauan pustaka 

ini akan membahas P.gingivalis atau 

produknya dalam patogenesis disfungsi 

kognitif. 1, 2 
Bakteri P gingivalis dan faktor 

virulensinya, seperti fimbriae, gingipain, dan 

Lipopolysaccharide (LPS) adalah yang paling 
berperan dalam menginduksi periodontitis. 

Mikroorganisme ini beserta produknya dapat 

masuk ke dalam sirkulasi darah dan 

menyebabkan bakterimia serta penyebaran 
produk bakteri secara sistemik. P. gingivalis 

memiliki kemampuan   menginvasi jaringan 

otak dengan menembus Blood Brain Barrier. 
Mekanisme ini kemudian mengaktivasi sel 

mikroglia di dalam sistem saraf pusat yang 

dapat menyebabkan neurodegenerasi pada 
kejadian disfungsi kognitif, sebagai awal dari 

patogenesis penyakit Alzheimer.3, 4 

Mekanisme peningkatan molekul 

inflamasi di otak akibat molekul proinflamasi 
perifer terdiri dari dua jalur, yaitu sirkulasi 

sistemik dan jalur neuron. Ketika mencapai 

otak, molekul proinflamasi dapat secara 
langsung meningkatkan ekspresi sitokin 

proinflamasi, atau secara tidak langsung 

mengkativasi sel glia yang kemudian 
mensekresi sitokin proinflamasi.3, 4 

Kamer et al menyatakan bahwa 

sejumlah molekul inflamasi di otak dapat 

diinduksi oleh bakteri pemicu periodontitis, 
yang ditandai dengan meningkatnya level 

inflamasi dan terjadinya perkembangan 

penyakit Alzheimer.5 Penelitian lainnya juga 
menunjukkan adanya hubungan antara 

mediator imun seperti TNF-α dan antibodi 

terhadap patogen periodontal dengan penyakit 

Alzheimer.6 Penelitian oleh Sophie juga 
menunjukkan bahwa LPS dari patogen 

periodontal seperti P.gingivalis dapat 

mencapai otak pada pasien Alzheimer.7 
Beberapa penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa terdapat korelasi antara infeksi bakteri 

periodontal seperti P. gingivalis dengan 
kejadian penyakit neurodegeneratif seperti 

Alzheimer. 

Mekanisme neuroinflamasi juga 

berperan penting pada terjadinya gangguan 
kognitif dan memori yang dimediasi oleh 

aktivasi jalur persinyalan TLR4.8 Tidak hanya 

LPS P. gingivalis yang dapat masuk ke otak 
dan menyebabkan neuroinflamasi, tetapi 

endotoksinnya seperti gingipain juga dapat 

memicu gangguan kognitif. Hasil penelitian 
yang dikemukakan oleh Amburst dkk 

menunjukkan bahwa Gingipain R2 (RgpB) 

dapat mengaktivasi meprin β yang merupakan 

enzim alternatif dari β-secretase pada amyloid 
precursor protein (APP) dan memicu 

terjadinya penumpukan plak amyloid penyakit 

Alzheimer.9 Pada tinjauan pustaka ini akan 
dibahas mengenai keterkaitan antara infeksi 

bakteri P. gingivalis di rongga mulut dengan 

induksi neuroinflamasi di otak yang dapat 

menyebabkan penyakit neurodegeneratif 
seperti penyakit Alzheimer. 

 

Bakteri Porphyromonas gingivalis dan 

Faktor Virulensinya 

Porphyromonas gingivalis merupakan 

bakteri yang tersering dikaitkan dgn 
patogensis periodontitis. Hampir 40-100% 

kasus periodontitis dipicu oleh antigen bakteri 

opurtunistik ini. Studi pada plak subgingiva 

pasien periodontitis kronis ditemukan adanya 
bakteri ini sebanyak 85,75%. Ciri utama dari 

P. gingivalis diantaranya adalah bakteri Gram 

negatif, berbentuk batang, non-motile,bersifat 
anaerob, dan assacharolytic (Gambar 1).1  

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Pencitraan Porphyromonas gingivalis 
scanning dengan menggunakan electron 

microscope10 
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Penciri  lainnya, pada medium agar 
yang dieramkan selama 6-10 hari pada biakan 

agar darah, koloni P. gingivalis tampak 

mengandung pigmen hitam   yang disebabkan 

oleh akumulasi heme dari hemoglobin pada 
blood agar plate.11, 12 

Sebagai bakteri oportunistik pemicu 

periodontitis, P.gingivalis mengekspresikan 
berbagai faktor virulensi, seperti fimbriae, 

kapsul, lipopolysaccharide (LPS), protein 

membran, dan vesikel membran. Faktor 
virulensi ini diperlukan untuk menghindari 

respon imun inang. Selain itu, faktor virulensi 

lainnya, seperti gingipain dan 

lipopolysaccharide (LPS), digunakan untuk 
menginvasi  jaringan periodonsium.13, 14 

Sebagai bagian dari biofilm pada poket 

periodontal, P gingivalis memiliki fimbriae A 
(FimA) yang membuatnya dapat melekat pada 

kelompok early colonizer plak subgingiva 

seperti spesies Streptococcus dan Actinomyces. 
FimA pada P. gingivalis juga berfungsi untuk 

melekat pada area epitel gingiva melalui 

interaksi dengan reseptor integrin sel epitel. 

FimA juga dapat berikatan dengan fibrinogen, 
fibronektin, salivary proline-rich protein dan 

laktoferin.13, 14 

Lipopolysaccharide (LPS) dari bakteri 
P. gingivalis  berkontribusi pada patogenesis 

penyakit periodontal, seperti dalam proses  

resorpsi tulang alveolar, dengan cara 

mengaktivasi osteoklas. Resorpsi tulang juga 
melibatkan peran sitokin, seperti IL-1β, TNF-

α, dan PGE2, yang disekresikan oleh sel inang, 

dan dinduksi oleh P. gingivalis. Selain itu, 
lipid A pada LPS P. gingivalis memiliki 

struktur yang unik, yaitu, bentuk tetra-acyl 

nonphosporylated dari lipid A P. gingivalis 
tersebut merupakan ligand dari Toll-Like 

Receptor 4 (TLR 4). Interaksi antara LPS P. 

gingivalis dan TLR-4 inilah yang menginisiasi 

mekanisme sekresi sitokin tersebut di atas, dan 
secara klinis termanifestasikan sebagai respon 

inflamasi  dalam proses biologis penyakit 

jaringan periodontal..13, 15 
Porphyromonas gingivalis merupakan 

organisme asakarolitik, maka  sumber 

nutrisinya adalah protein. Dengan demikian 
bakteri ini mengsekresikan sejumlah protease. 

Protease yang paling utama adalah gingipain, 

yang terdiri dari RgpA dan RgpB (arginine) 

dan Kgp (Lysine). Spesifikasi enzim ini sangat 
luas di antaranya dapat menghancurkan 

struktur protein inang, seperti kolagen, 

fibronektin, dan laminin. Selain itu, enzim ini 
juga menonaktifkan protein efektor imunitas 

seperti sitokin, antibodi, komponen 

komplemen, peptida antimikroba, dan reseptor 

pada permukaan sel leukosit.13, 16, 17  

Gingipain juga dapat mengaktivasi 

kallikrein cascade dan menyebabkan 

dilepaskannya kinins dan menginduksi 
permeabilitas vaskular sehingga 

memungkinkan penyebaran P. Gingivalis ke 

sirkulasi darah. Gingipain juga mengkaktifkan 
matrix metalo proteinase (MMP)-2, 8, dan -9 

yang berfungsi untuk mendegradasikan 

membran basal periodontal dan mendestruksi 

jaringan periodontal. Sebagai faktor virulensi, 
enzim ini juga mendegradasi inhibitor jaringan 

untuk MMP.12, 13, 15-17 

 

Neuroinflamasi, Mikroglia, dan Sitokin 

Proinflamasi 

Neuroinflamasi didefinisikan sebagai 
respon inflamasi yang terjadi di dalam otak 

dan korda spinalis. Inflamasi ini dimediasi 

oleh produksi sitokin, chemokines, Reactive 

Oxidative Species (ROS), dan secondary 
massanger. Mediator inflamasi ini 

diekspresikan oleh mikroglia, astrosit, sel 

imun perifer, serta sel endotel dari pembuluh 
darah di otak. Sel mikroglia merupakan sel 

yang pertama berespon terhadap perubahan 

pada jaringan otak. Sel ini akan berakumulasi 

pada area injuri dan menjaga homeostasis 
jaringan otak. Sel mikroglia juga berespon 

ketika sel neuron mengalami injuri atau 

masuknya benda asing ke otak. Dengan 
mengekspresikan mediator inflamasi, sel 

mikroglia bertanggung jawab pada respon 

imun innate dan acquired pada jaringan otak. 

18 

Mikroglia berperan pada proses innate 

immune system, primary immune survailence 

dan aktivitasnya mirip makrofag di dalam 
sistem saraf pusat, termasuk produksi sitokin 

dan chemokines. Sel ini berada pada white and 

grey matter otak dan korda spinalis. Secara 
umum, mikroglia berjumlah 10% dari populasi 

sistem saraf pusat. Mikroglia tumbuh pada 

tahap awal embriogenesis dari sel prekursor 
myeloid di dalam embrionic yolk sac, dan 

bermigrasi ke area sistem saraf pusat sekitar 

usia embrio 8,5 hari.18 

Aktivasi mikroglia dapat menyebabkan 
neurotoksik atau neuroprotektif.  Mikroglia 

yang teraktivasi dapat memproduksi mediator 
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inflamasi dan faktor neurotropik seperti 
insulin-like growth factor-1, glial cell-derived 

neurotrophic factor, dan brain-derived 

neurotrophic factors. Selain itu, respon 

inflamasi yang kuat dapat membuat 
terdorongnya sel T dan makrofag melewati 

BBB, kemudian berinteraksi juga dengan 

mikroglia. diantaranya adalah ekspresi TLR 4, 
MHC II, CD4 dan CD8.19, 20 

 

Efek Positif dan Negatif Neuroinflamasi 

pada Gangguan Kognitif 

Neuroinflamasi yang terjadi pada otak 

dapat memiliki dampak yang menguntungkan 

maupun dampak yang merugikan bagi host. 
Komunikasi neuro-imun, propagasi sinyal, dan 

behaviour output adalah mekanisme yang 

dimediasi sitokin dan beberapa sitokin 
proinflamasi seperti IL-1β, TNF-α, dan IL-6. 

Perlu digarisbawahi bahwa paparan sitokin 

yang memiliki efek positif adalah singkat dan 
sementara, ditandai dengan aktivasi sementara 

dari mikroglia dan astrosit. Respon ini 

memiliki regulasi yang baik dan cepat 

diperbaiki, menandakan bahwa sistem saraf 
pusat didesain untuk menghadapi level 

neuroinflamasi ini sebagai respon yang 

menguntungkan. Interaksi imun-neuron yang 
terjadi tidak menyebabkan rusaknya BBB, 

masuknya sel imun perifer, atau terjadinya 

neuropatologi. Selain itu, sickness behaviour 

menandakan adanya proses penyembuhan 
setelah infeksi. Hal ini menunjukkan bahwa 

komunikasi antara imun dan neuron 

menghasilkan respon inflamasi akut yang 
adaptif dan menguntungkan.18, 19, 21 

Selain itu, terdapat pengaturan yang 

baik pada pelepasan IL-1 dan IL-4 pada 
pembelajaran dan memori. Ketika terjadi 

trauma pada sistem saraf pusat, IL-4 

membawa repolarisasi pada makrofag (M2) 

yang telah terbukti sangat efektif dalam 
mendukung penyembuhan dan pertumbuhan 

kembali akson. Immune preconditioning atau 

euflammation, membuat suatu metode untuk 
melatih sistem imun innate untuk 

menghasilkan fenotip neuroprotektif lebih 

banyak.21, 22 

Intensitas dan durasi inflamasi 

berhubungan dengan sinyal imun yang 

dilepaskan, apakah bersifat suportif atau 

destruktif bagi sistem saraf pusat. Respon 
maladaptif dari inflamasi, kronis, dan 

inflamasi tak terkontrol ditandai dengan 

peningkatan produksi sitokin (IL-1 dan TNF), 
ROS dan mediator inflamasi lainnya 

(inducible nitric oxide synthase). Marker ini 

akan diproduksi berlebihan ketika terjadi 

trauma sistem saraf pusat yang diikuti dengan 
masuknya makrofag perifer dan neutrofil ke 

area injuri. Inflamasi transient setelah stress 

berulang juga dapat menyebabkan rekrutmen 
monosit dan makrofag dan menyebabkan 

kecemasan dan depresi. Selain itu, low level 

inflammation dan respon inflamsi kronis 
karena ekspresi IL-1 dan IL-6 karena penuaan, 

fase akut trauma sistem saraf pusat, 

menyebabkan neuronal plastisity dan 

gangguan kognitif. Inflamasi kronis dalam 
jumlah besar akan sangat merusak sistem 

nervus dan ditandai dengan adanya penyakit 

neurodegeneratif.18, 21-23 

 

Patogenesis Porphyromonas gingivalis 

Menginvasi Jaringan Otak dan   

Menginduksi Penyakit Alzheimer 
Sebagai mikroorganisme oportunis, P. 

Gingivalis memiliki karakter patogen yang 

dapat dipengaruhi oleh keadaan disbiosis 
biofilm rongga mulut. Dengan demikian, 

apabila bakteri ini dapat menghindari sistem 

imun jaringan periodontal, maka akan  
mengakibatkan  bakterimia, yaitu  masuknya 

bakteri ke peredaran darah. Selanjutnya, 

bersama dengan sirkulasi darah, P. gingivalis 

akan terbawa ke organ lainnya seperti jantung 
dan otak. Jika invasi bakteri mencapai otak, 

maka bakteri dapat menyerang sel neuron dan 

terjadi kerusakan depresif sehingga dapat 
memicu terjadinya penyakit Alzheimer.12, 25 

Faktor virulensi LPS pada bakteri ini 

menyebabkan destruksi periodontal secara 
tidak langsung akibat teraktivasinya sitokin 

IL-1β, TNFα, dan PGE2. Gingipain yang 

dilepaskan mengakibatkan terjadinya interaksi 

antara P. gingivalis dengan sel dendritik 
sehingga bakteri dapat memanipulasi sel imun 

melalui supresi dan inhibisi IL-2 dan 

ketidakseimbangan ekspresi Th17/Treg, 
menyebabkan menurunnya kinerja sel T. 

Gingipain juga memicu teraktivasinya MMP 

yang berperan dalam destruksi tulang alveolar 
dan jaringan lunak periodontal.13, 26 Selain itu, 

MMP juga mampu mendestruksi lapisan 

endotel pada pembuluh darah sehingga 

memungkinkan bakteri ini dan faktor 
virulensinya masuk ke peredaran darah. 

Bakterimia yang terjadi memungkinkan 
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bakteri mencapai otak dan mampu menembus 
BBB. Setelah melewati membran BBB, 

bakteri dan faktor virulensinya mengaktifkan 

sel mikroglia yang bertanggung jawab 

terhadap serangan antigen di otak. Sitokin 
yang dilepaskan karena interaksi tersebut 

menyebabkan ditangkapnya IL-1β oleh 

reseptor IL-1R. Mekanisme ini akan 
mengaktifkan Cathepsin B di lisosom sebagai 

pemicu terdegrasinya APP dari dalam sel 

neuron. Terdegradasinya APP akan 
membentuk plak Amyloid Beta. Amyloid beta 

yang persisten dapat menyebabkan 

hiperfosforilasi Protein Tau pada mikrotubulus 

neuron sehingga protein Tau terdegradasi dan 
membentuk NFT. Adanya penumpukan plak 

amyloid beta dan NFT di otak menjadi 

penanda neuropatologi pada penyakit 
Alzheimer.2, 12, 17 

Keberadaan P.gingivalis atau faktor 

virulensinya di otak akan ditangkap sebagai 

antigen oleh sel mikroglia, yaitu Antigen 
Presenting Cell (APC) di otak. TLR4 dan 

CD14 pada mikroglia akan berikatan dengan 

antigen kemudian melepaskan mediator 

inflamasi IL-1β. Mediator inflamasi ini 
kemudian berikatan dengan IL-1R pada sel 

neuron dan meningkatkan aktivitas cathepsin 

B pada lisosom. Hal ini diduga menjadi 
pencetus terbentuknya plak amyloid beta di 

otak. Peningkatan plak amyloid beta yang 

terus menerus terjadi diduga mempengaruhi 
hiperfosforilasi pada protein Tau pada 

intraselular neuron sehingga membentuk 

Neurofibrillary tangle (NFT). Teraktivasinya 

sel NF-kB karena respon inflamasi dari 
antigen oleh sel mikroglia juga melepaskan 

enzim glycogen synthase-3β (GSK-3β) yang 

berperan dalam terbentuknya NFT (Gambar 
2).16, 17, 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Ilustrasi Hipotesis tentang jalur langsung bagaimana aktivitas Porphyromonas     

gingivalis di otak dapat memicu terjadinya fenotip Alzheimer.17 

 

Mekanisme Pertahanan Host terhadap 

Penyakit Alzheimer 

Gangguan metabolisme otak yang 

menyebabkan penyakit Alzheimer 
diperkirakan dimulai pada 10-20 tahun 

sebelum gejala klinis muncul, seperti 

hilangnya kemampuan kognitif. Pada tahap ini 
peran dari innate immunity sangatlah penting. 

Plak amyloid beta yang muncul pada penyakit 

Alzheimer akan mengaktivasi sel glia di 

sekitar deposit plak, yang kemudian akan 
beragregasi membentuk senile plaque. 

Mikroglia merupakan sel pertama di otak yang 

bereaksi terhadap plak ini dengan melakukan 

fagositosis dan mendegradasi plak amyloid 

beta. Aktivasi mikroglia menyebabkan 

terekspresinya major histocompatibility 
(MHC) kelas 1 dan II, komponen komplemen, 

prostaglandin, dan sitokin. Mikroglia yang 

teraktivasi akan berubah morfologinya dan 
mulai melakukan fagositosis dan degradasi 

plak amyloid beta. Sitokin yang diproduksi 

oleh mikroglia akan mengaktivasi astrosit di 

sekelilingnya sehingga membantu neuron 
untuk tetap bertahan. Beberapa tahun 

kemudian jika tahap ini tetap berjalan konstan 

http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/CDJ


Cakradonya Dental Journal p-ISSN: 2085-546X; e-ISSN: 2622-4720. 

Available at http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/CDJ 

Cakradonya Dent J; 12(1): 15-23 

20 

 

antara produksi dan degradasi amyloid beta 
maka tidak akan mengganggu fungsi neuron 

(Gambar 3).24 

Komplemen komplemen C1q membantu 

untuk meningkatkan opsonisasi plak amyloid 
beta, dan interleukin (IL)-6 serta transforming 

growth factor (TGF)β1 membantu untuk 

mengaktivasi sel-sel di sekitarnya. 
Selanjutnya, TGFβ1 melindungi sel neuron 

dari amyloid beta dan neurotoksin dengan cara 

meningkatkan ekspresi faktor antiapoptosis, 
seperti Bcl-2 dan Bcl-XL. Ekspresi IL-6 juga 

memiliki efek protektif, meskipun ekspresinya 
yang berlebihan dapat berkontribusi dalam 

patologi penyakit di sistem saraf pusat. Tumor 

Necrosis Factor (TNF-α) juga salah satu 

sitokin yang diekspresikan pada tahap awal 
dengan konsentrasi yang rendah. Tumor 

Necrosis Factor (TNF-α) dapat menstimulasi 

faktor pertahanan neuron seperti calbindin, 
manganese-superoxide dismutase dan Bcl-2, 

dan juga dalam kondisi tertentu dapat 

melindungi dari toksisitas plak amyloid beta.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Mekanisme Innate Immune System Pada Penyakit Alzheimer.24 

Mekanisme pertahanan host terhadap 
antigen juga terjadi melalui  sistem imun 

adaptif. Dalam proses ini, plak amyloid beta 

yang pada tahap innante immunity  dikenali 

oleh antigen presenting cell (APC)  akan 
dibawa ke limfosit T-helper CD4 yang 

kemudian akan memproduksi sitokin seperti 

IL-4 dan IL-5 serta mengaktivasi sel B untuk 
memproduksi antibodi yang dapat berikatan   

dengan plak amyloid beta atau antigen lainnya 
seperti bakteri dan membantu 

mengeliminasinya dari sistem saraf pusat. 

Selama proses ini, sel Th1, CD4+ dan CD8+ 

limfosit sitotoksik juga akan teraktivasi. Kedua 
sel ini  akan memproduksi sitokin, seperti 

interferon (IFN) gamma dan TNFα yang 

kemudian akan mengeliminasi plak amyloid 
beta atau antigen lainnya di otak (Gambar 4).24 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Mekanisme Sistem Imun Adaptif Pada Penyakit Alzheimer(24) 
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Pada keadaan normal, produk innate 
immunity yang berlebihan dapat dicegah 

dengan sinyal elektrik dari neuron aktif yang 

melepaskan neurotransmitter seperti glutamate 

sehingga menekan respon inflamasi yang 
sangat kuat dari mikroglia dan astrosit. Akan 

tetapi, pada penyakit Alzheimer, neuron terus 

menerus terekspos dengan plak amyloid beta 
sehingga neuron kehilangan kapasitasnya 

dalam menekan respon inflamasi berlebihan. 

Oleh karena itu, inflamasi kronis dapat 
menyebabkan kerusakan jaringan dan 

kematian sel neuron, karena aktivasi kronis 

mikroglia dan astrosit dapat membunuh 

neuron yang berada di sekitarnya, melalui  
penglepas produk inflamasi yang sangat toksik 

seperti reactive oxygen, nitric oxide, sitokin 

inflamasi, serta enzim proteolitik (Gambar 
5).24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Mekanisme Inflamasi Kronis pada plak amyloid beta atau antigen lainnya seperti bakteri diduga 
dapat memicu gangguan kognitif. 24 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Infeksi kronis perifer dari mikroba 

seperti oleh P. gingivalis diduga dapat 

menyebabkan penyakit neurodegeneratif 
melalui aktivasi neuroinflamasi di sistem saraf 

pusat. Inflamasi yang kronis dengan mediator 

inflamasi yang dilepaskan dalam waktu yang 
lama dan jumlah yang banyak dapat 

menyebabkan neuroinflamasi yang bersifat 

destruktif. Hingga saat ini mekanisme 

patogenesis pasti yang dapat menjelaskan 
peran bakteri rongga mulut seperti P. 

gingivalis dalam menginduksi penyakit 

neurodegeneratif masih belum jelas diketahui. 
Pembuktian lebih lanjut di tingkat seluler dan 

eksperimen hewan coba masih perlu dilakukan 

untuk menjelaskan,  apakah patogen tunggal 
dapat menginduksi penyakit neurodegeneratif 

seperti Alzheimer. 
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Abstrak 

Infeksi oral terutama karies gigi dan penyakit periodontal seperti gingivitis dan periodontitis 

merupakan penyakit yang sangat lazim terjadi pada manusia namun sering diabaikan. Masyarakat 
umumnya masih kurang peduli dengan kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut. Munculnya lubang 

pada gigipun seringkali diabaikan sampai benar-benar nyeri saat mengunyah dan mengganggu 

aktivitas. Padahal sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa infeksi oral yang tidak segera 
ditangani berisiko menimbulkan masalah pada sistem kardiovaskular. Sebagaimana yang telah 

diketahui, penyakit kardiovaskular masih merupakan salah satu penyebab kematian tersebesar di 

dunia. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang berkaitan dengan hubungan 
sebab-akibat antara infeksi oral terutama periodontitis dengan risiko penyakit kardiovaskular serta 

mekanisme yang berperan didalamnya. 

Kata Kunci: Infeksi oral, periodontitis, kebersihan mulut yang buruk, penyakit kardiovaskular 

 
 

Abstract 

Oral infections, especially dental caries and periodontal diseases such as gingivitis and periodontitis, 
are very common in humans but are often ignored. Most people is still less concerned about oral 

health. Dental caries is often ignored until it cause pain on mastication and disturbing activities. Even 

though there have been many studies reported that oral infections that are not immediately treated are 

at risk of causing problems on the cardiovascular system. As known, cardiovascular disease is still 
one of the biggest causes of death in the world. This literature review aims to provide an overview 

about relationship between oral infections, especially periodontitis and the risk of cardiovascular 

disease as well as the mechanisms that play a role in it. 
Keyword: Oral infection, periodontitis, poor oral hygiene, cardiovascular disease 
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PENDAHULUAN 
Infeksi oral merupakan penyakit yang 

paling umum terjadi pada manusia, terutama 

karies gigi dan penyakit periodontal seperti 

gingivitis dan periodontitis.1 Kurang lebih 49% 
populasi menderita periodontitis tahap ringan 

sebesar 80-90%.2,3 Periodontitis ringan-sedang 

mengenai 30%-50% orang dewasa dan bentuk 
yang parah mengenai 5%-15% orang dewasa 

di Amerika Serikat.3 

Pasien dengan periodontitis seringkali 
tidak menunjukkan gejala. Kalaupun ada, 

tanda dan gejala fisiknya tidak spesifik. Hal itu 

termasuk gusi bengkak yang dekompresi, gusi 

berubah warna, gusi lunak, gusi berdarah 
(spontan atau setelah menyikat gigi atau 

flossing), penampakan gigi yang panjang 

(karena gusi menyusut), peningkatan jarak 
antar gigi, nanah antara gigi dan gusi, gigi 

lepas, perubahan sensasi gigi ketika menggigit 

karena peningkatan mobilitas gigi, rasa tidak 
enak, dan halitosis (karena infeksi anaerob). 

Pasien dengan periodontitis yang mengalami 

nyeri mulut spontan atau nyeri saat 

mengunyah umumnya telah mengalami 
komplikasi dari periodontitis, termasuk abses 

dan lesi tulang alveolar dan mukosa oral 

lainnya. Diagnosis klinis periodontitis 
memerlukan evaluasi oleh pemeriksa terlatih 

berupa adanya bukti peradangan gingiva, 

hilangnya jaringan ikat di sekitar gigi yang 

diperiksa dengan pemeriksaan periodontal 
(periodontal probe), dan keropos tulang yang 

terdeteksi oleh radiografi.4 

Penelitian-penelitian epidemiologis 
telah menyangkut-pautkan periodontitis 

sebagai faktor risiko berkembangnya penyakit 

kardiovaskular. Namun, tingginya prevalensi 
periodontitis dan penyakit kardiovaskular 

membuat sulitnya menilai hubungan antara 

kondisi-kondisi ini jika terjadi pada individu 

yang sama.5,6 Infeksi-infeksi persisten seperti 
periodontitis menginduksi respons inflamasi 

dan respon imun yang dapat berkontribusi 

dalam aterogenesis koroner, dan bersamaan 
dengan faktor risiko lainnya, dapat 

menyebabkan penyakit jantung koroner.6 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Periodontitis merupakan penyakit 

radang kronis yang kompleks, terlokalisasi, 

ditandai dengan rusaknya jaringan ikat, 
ligamen periodontal, dan tulang penyokong 

gigi. Kerusakan ini irreversibel7 dan secara 

signifikan meningkatkan level paparan 
sistemik, menyebabkan bakteremia. 

Penyebab umum terjadinya periodontitis 

adalah karies gigi.8 Karies gigi yang tidak 

segera diobati akan berkembang mencapai 
dental pulp yang mengandung saraf dan 

pembuluh darah gigi. Hal ini akan 

menyebabkan infeksi root canal, lalu 
menyebar ke struktur-struktur yang 

menyokongnya termasuk tulang.1 

Akumulasi bakteri pada gigi berperan 
sangat penting dalam berkembangnya 

periodontitis. Ketika biofilm bakteri pada gigi 

tidak dibersihkan secara teratur, perubahan 

ekologis menyebabkan timbulnya sekumpulan 
kecil spesies bakteri anaerob Gram negatif, 

termasuk Porphyromonas gingivalis, 

Treponema denticola, dan Tannerella 
forsythia (T. forsythensis). Bakteri-bakteri ini 

selalu dihubungkan dengan terjadinya 

periodontitis. Mereka mengaktifkan proses-
proses imunoinflamasi inang dan mengganggu 

mekanisme inang dalam pembersihan bakteri. 

Ketika bakteri menginfeksi dental pulp, terjadi 

penghancuran jaringan lunak yang disebabkan 
teraktivasinya leukosit dan terbentuknya 

sitokin, eikosanoid, dan matriks 

metaloproteinase yang menyebabkan 
kerusakan jaringan ikat dan tulang. Sel-sel 

yang memediasi imunitas seperti neutrofil, 

memainkan peran utama dalam respons inang 

terhadap invasi mikroorganisme 
periodontopatogenik.4 

Faktor-faktor lingkungan dan genetik 

serta faktor risiko yang didapat seperti diabetes 
mellitus dan paparan tembakau juga 

mempercepat proses inflamasi pada 

periodontitis. Meskipun yang mengawali 
periodontitis adalah bakteri, faktor-faktor 

risiko ini mempengaruhi tingkat keparahan 

periodontitis.4 

 

Periodontitis dan Penyakit Kardiovaskular 

Peran penyakit periodontal sebagai 

etiologi penyakit kardiovaskuler telah 
mendapat perhatian cukup besar selama dua 

dekade terakhir.9 Sudah banyak sekali bukti 

epidemiologis yang signifikan mengenai 
hubungan antara infeksi oral  terutama 

periodontitis dengan kejadian penyakit 

kardiovaskuler aterosklerotik termasuk 

penyakit jantung koroner, penyakit 
serebrovaskuler, dan penyakit vaskuler 

perifer.1,5,10 
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Konsep bahwa periodontitis dikaitkan 
dengan penyakit kardiovaskular aterosklerotik 

didukung oleh analisis data dari NHANES I,11 

yang menunjukkan bahwa penyakit 

periodontal merupakan faktor risiko stroke 
nonhemoragik. Dalam sebuah meta-analisis, 

Bahekar et al menemukan peningkatan 

insidensi penyakit kardiovaskular diantara 
pasien dengan periodontitis12 walaupun hasil 

tidak terlalu tidak kuat. Dalam meta-analisis 

lain dari studi cross-sectional dan longitudinal 
tentang hubungan antara penyakit 

kardiovaskuler dengan periodontitis, 

Humphrey et al menyimpulkan bahwa 

penyakit periodontal merupakan faktor risiko 
untuk penyakit kardiovaskular, dengan 

perkiraan risiko relatif berkisar antara 1,24 

hingga 1,35 setelah penyesuaian untuk 
kemungkinan faktor perancu.13 Meta-analisis 

lain menyimpulkan bahwa penyakit 

periodontal dan kesehatan mulut yang buruk 
secara keseluruhan memang berkontribusi 

terhadap patogenesis penyakit 

kardiovaskular.14 De Stefano et al melaporkan 

bahwa orang dengan penyakit periodontal 
memiliki risiko 25% lebih tinggi mengalami 

penyakit jantung koroner dibandingkan orang-

orang tanpa penyakit periodontal setelah 
penyesuaian usia, jenis kelamin, ras, 

pendidikan, indeks kemiskinan, status 

perkawinan, tekanan darah sistolik, 

konsentrasi kolesterol total, diabetes, IMT, dan 
konsumsi alkohol.15 Selain itu, penelitian yang 

dilakukan di Universitas Helsinki melaporkan 

bahwa periodontitis apikal meningkatkan 
risiko penyakit arteri koroner (CAD), bahkan 

jika infeksi tersebut tidak menimbulkan gejala. 

Sindrom koroner akut (ACS) 2.7 kali lebih 
sering terjadi pada pasien dengan infeksi gigi 

yang tidak diobati dengan terapi root canal 

dibandingkan dengan pasien tanpa masalah 

infeksi gigi.8   

Sebuah laporan konsensus tahun 2009 

oleh editor American Journal of Cardiology 

dan Journal of Periodontology menyatakan 
bahwa bukti-bukti yang ada mendukung 

setidaknya dua mekanisme secara biologis 

untuk hubungan sebab akibat antara 
periodontitis dengan penyakit kardiovaskuler 

(Gambar 1).4 

 

 

Mekanisme Yang Berperan Dalam Sebab-

Akibat Antara Periodontitis Dengan 

Penyakit Kardiovaskular 

 

 
Gambar 1. Mekanisme yang menghubungkan 

periodontitis dengan penyakit kardiovaskuler. 

Ilustrasi ini menunjukkan cedera pada pembuluh 

darah atau infeksi yang menginduksi inflamasi 

dinding pembuluh besar yang menginisiasi proses 

aterogenik. Kegagalan resolusi  menyebabkan 

peradangan kronis, dengan akumulasi makrofag 

dalam tunica intima, akumulasi lipid (low-density 

lipoprotein-]LDL), dan pembentukan foam cells 
yang  membentuk lesi aterosklerotik seiring 

waktu.28 

 

Mekanisme pertama adalah inflamasi 
gigi yang disebabkan oleh biofilm bakteri 

(periodontitis) menimbulkan respon sitokin 

lokal dan sistemik. Sitokin proinflamasi ini 

menginduksi respon fase akut di hepar yang 
ditandai dengan peningkatan kadar C-reactive 

protein dan fibrinogen, yang kemudian 

memicu aterogenesis. Patogen oral dan 
mediator-mediator inflamasi (seperti 

interleukin [IL]-1 dan tumor necrosis factor 

[TNF]-alpha) dari lesi-lesi periodontal  

mencapai aliran darah secara intermitenrf, lalu 
menginduksi reaktan-reaktan inflamasi 

sistemik seperti protein-protein fase akut, dan 

efektor-efektor imun termasuk antibodi-
antibodi sistemik menuju bakteri periodontal 

(Gambar 2).6,16,17 
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Gambar 2. Hubungan antara periodontitis dengan 

penyakit kardiovaskular. 16 

 
Respon inflamasi berperan penting 

dalam beberapa penyakit kronis, termasuk 

penyakit kardiovaskuler aterosklerotik dan 

periodontitis.18 Inflamasi merusak fungsi 
endotelium, mendorong terbentuknya ateroma 

di dalam major elastic arteries dan 

membahayakan integritas struktural plak arteri 
karena terbentuknya bagian pembuluh darah 

yang terdiri dari plak yang tidak stabil, 

sehingga rentan terhadap kejadian trombotik 
dan emboli. Oleh karena itu, selain peran 

abnormalitas lemak terhadap risiko kejadian 

kardiovaskuler, inflamasi sistemik juga 

berperan dalam patogenesis kejadian 
kardiovaskuler berupa menggalakkan 

aterogenesis dan instabilitas plak. Proses 

inflamasi ini dapat terlihat dengan 
meningkatnya level marker inflamasi seperti 

C-Reactive Protein (CRP).18,19 Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa periodontitis 

meningkatkan level inflamasi sistemik (yang 
merupakan karakteristik semua inflamasi 

kronis) yang ditunjukkan dengan 

meningkatnya hsCRP dan biomarker lain. 
Pada penelitian yang dilakukan oleh Oliveira 

et al. dilaporkan adanya hubungan yang 

signifikan antara kebersihan mulut yang buruk 
(yang diukur dengan frekuensi menyikat gigi) 

dengan peningkatan level marker  inflamasi, 

C-reactive protein dan fibrinogen. Penelitian 

ini dilakukan setelah sebelumnya dilakukan 
penyesuaian faktor perancu berupa usia, jenis 

kelamin, kelompok sosial ekonomi, merokok, 

kunjungan ke dokter gigi, BMI, riwayat 
keluarga dengan penyakit kardiovaskular, 

hipertensi, diabetes, dan infeksi akut (termasuk 

influenza, pneumonia, bronkitis, dan infeksi 
saluran pernapasan atas dalam tiga minggu 

sebelum penilaian). Peserta yang rajin 

menyikat gigi lebih jarang mengalami 

peningkatan konsentrasi CRP dan fibrinogen.20 

Ditemukan pula bahwa pengobatan 

periodontitis terbukti mengurangi inflamasi 
sistemik dengan menurunnya kadar CRP dan 

mediator-mediator inflamasi sistemik,21 dan 

pengobatan periodontitis terbukti mengurangi 

inflamasi sistemik pada pasien dengan riwayat 
kejadian kardiovaskular.6 Sebagai hasilnya, 

akumulasi bukti telah menghubungkan 

penyakit periodontal yang parah dengan 
peningkatan kemungkinan kejadian penyakit 

kardiovaskular di masa depan.21,22,13 

Selain itu, keterkaitan antara 
periodontitis dengan risiko penyakit 

kardiovaskular juga dikuatkan dengan 

penemuan bahwa terjadi peningkatan 

ketebalan intimal-medial arteri karotis pada 
subjek tanpa riwayat penyakit kardiovaskuler, 

namun mengidap periodontitis ketika diperiksa 

menggunakan USG, yang mana hal tersebut 
dikaitkan dengan peningkatan risiko infark 

miokard akut dan stroke. Hal ini menunjukkan 

bahwa aterosklerosis subklinis terdapat pada 
banyak pasien dengan periodontitis.4  

Mekanisme kedua, ulserasi gingiva pada 

periodontitis memungkinkan migrasi bakteri 

kedalam darah (bakteremia) yang kemudian 
memberikan stimulus inflamasi kedua, 

mengarah pada pembentukan ateroma. 

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sel-sel 
dendritik menfagosit patogen periodontal 

seperti P. gingivalis dari kantong gigi yang 

terinfeksi, lalu membawanya melalui darah 

sampai menumpuk di pembuluh darah. 

Perjalanan sel-sel dendritik melalui jaringan 

dibantu oleh matrix-metalloproteinase 9 

(MMP-9). Mekanisme kedua berasal dari 
pengamatan bahwa pada periodontitis yang 

tidak diobati, 108-1012 bakteri Gram-negatif 

yang ditemukan di kantong periodontal di 
sekitar gigi yang sakit dan di epitel yang 

terulserasi, juga ditemukan di atheroma.24 

Selain itu, mekanisme ini juga didukung oleh 

penelitian yang melaporkan bahwa sel-sel 
dendritik darah seseorang yang mengidap 

periodontitis kronis terdapat di mukosa 

oralnya dan juga di plak aterosklerotiknya. 
Sel-sel dendritik ini memberikan tempat 

perlindungan dan sarana transportasi untuk 

patogen tersebut. Penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa P. gingivalis bertahan 

selama 24 jam dalam sel-sel dendritik, namun 

mati dengan cepat tanpa adanya sel-sel 

dendritik.25 
Penelitian hewan coba yang dilakukan 

pada kelinci oleh Jain et al,26 telah 
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menunjukkan bahwa pembentukan ateroma 
meningkat pada hewan dengan periodontitis, 

yang menunjukkan peran kausal potensial 

infeksi periodontal pada penyakit 

kardiovaskuler. Hal ini didukung oleh 
serangkaian penelitian yang dilakukan sejak 

tahun 2000 yang melaporkan ditemukannya 

genomic DNA beberapa patogen periodontal 
seperti Porphyromonas gingivalis dan 

Actinobacillus actinomycetemcomitans dalam 

plak atherosklerotik manusia.24,27 Bakteri 
periodontal dalam atheroma ini juga dapat 

memberikan stimulus inflamasi yang 

mengarah pada pembentukan atheroma. 

Patogen periodontal pada lesi aterosklerotik 
dapat berkontribusi pada patologi vaskular 

secara langsung melalui sitotoksisitasnya atau 

secara tidak langsung dengan menginduksi 
atau memperburuk inflamasi.27 

 

KESIMPULAN 
Penyakit kardiovaskular menyebabkan 

lebih dari 30 persen kematian secara global.8 

Penyakit ini dapat dicegah dengan pola makan 

sehat, mengontrol berat badan, olahraga, dan 
tidak merokok. Selain itu, juga mencegah dan 

mengobati infeksi oral. Infeksi oral sangat 

umum terjadi pada masyarakat, namun sering 
tidak terdeteksi karena terkadang tidak 

menimbulkan gejala. Sudah banyak penelitian 

yang melaporkan bahwa infeksi oral berkaitan 

dengan peningkatan risiko terjadinya penyakit 
kardiovaskular, oleh karena itu, meningkatkan 

kebersihan mulut pribadi tidak boleh 

diabaikan. 
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Abstrak 

Sistem stomatognasi terdiri dari sendi temporomandibula, otot dan gigi. Fungsi sistem stomatognasi 

meliputi fungsi pengunyahan, penelanan, fonasi, pernapasan, dan ekspresi wajah ketika berbicara. 

Bila fungsi normal dipengaruhi oleh masalah lokal atau sistemik yang melampaui toleransi fisiologis, 
respon patologi memicu berbagai macam tanda dan gejala yang menandai gangguan sendi 

temporomandibula. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kebiasaan 

parafungsional dengan gangguan sendi temporomandibula pada mahasiswa FKG USU. Jenis 
penelitian ini adalah cross-sectional dengan rancangan analitik deskriptif. Subjek pada penelitian ini 

berjumlah 115 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan bantuan kuesioner dan 

Helkimo’s Index. Data dianalisis dengan menggunakan uji Chi-square dan Fisher’s Exact. Hasil dari 
penelitian ini yaitu terdapat hubungan kebiasaan parafungsional dengan gangguan sendi 

temporomandibula pada mahasiswa FKG USU (p=0.0001).  Masing-masing kebiasaan parafungsional 

(clenching, grinding, menggigit kuku, mengunyah permen karet dan menopang dagu) memiliki 

hubungan yang signifikan dengan gangguan sendi temporomandibula. Dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa kebiasaan parafungsional mempengaruhi kesehatan sendi temporomandibula.  

Kata Kunci: Kebiasaan parafungsional, Gangguan Sendi Temporomandibula 

 
 

Abstract 

The stomatognation system consists of temporomandibular joints, muscles and teeth. Stomatognation 

system function helps the functions of mastication, swallowing, phonation, breathing, and facial 
expressions when speaking. If normal function is affected by a local or systemic problem that exceeds 

physiological tolerance, the pathological response triggers a variety of signs and symptoms that signal 

temporomandibular joint disorders. The aim  of this study was to determine the relationship of 
parafunctional habits with temporomandibular joint disorders in FKG USU students. This type of 

research is cross-sectional with descriptive analytic design. The sample in this study amounted to 115 

people. Data collection using a questionnaire and Helkimo’s Index. Data were analyzed using Chi-
square test and Fisher's Exact test. There was a relationship of parafunctional habits with 

temporomandibular joint disorders in FKG USU students (p = 0.0001). It can be concluded that 

parafunctional habits affect the temporomandibular joint health. 

Keyword: Parafunctional Habit, Temporomandibula Joint Disorders 
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PENDAHULUAN 
Sistem stomatognasi terdiri dari banyak 

struktur anatomi seperti sendi 

temporomandibula, otot dan gigi. Sistem 

stomatognasi memiliki interaksi yang sangat 
kompleks untuk mengoptimalkan kinerja 

sistem ketika berfungsi. Fungsi sistem 

stomatognasi meliputi fungsi pengunyahan, 
penelanan, fonasi, pernapasan, dan ekspresi 

wajah ketika berbicara. Karena komponen 

anatomi sistem stomatognasi berhubungan 
secara fungsional antara satu sama lain, 

perubahan atau disfungsi pada satu atau 

beberapa elemen dapat menyebabkan 

ketidakseimbangan keseluruhan sistem. Bila 
fungsi normal dipengaruhi oleh masalah lokal 

atau sistemik yang melampaui toleransi 

fisiologis, respon patologi memicu berbagai 
macam tanda dan gejala yang menandai 

sindrom disfungsi sistem stomatognasi atau 

gangguan sendi temporomandibula.1 
Gangguan sendi temporomandibula 

(STM) mencakup sejumlah perubahan dan 

kelainan pada STM dan/atau otot mastikatori 

dan struktur terkait.2,3 Gangguan STM adalah 
gangguan patologi yang multifaktorial dengan 

tanda dan gejala pada artikular, auditif, 

kranial, nasofaring, neurologis, dan 
psikologis.4 Semua faktor yang mempengaruhi 

kelainan ini dikategorikan menjadi faktor 

predisposisi, inisiasi dan aggravation. Faktor 

predisposisi umumnya terbagi menjadi 
kelainan anatomi, metabolik dan gangguan 

psikologis. Faktor inisiasi seperti trauma baik 

mikrotrauma maupun makrotrauma, dan beban 
kunyah yang besar. Faktor aggravation atau 

faktor yang memperparah proses 

perkembangan gangguan STM termasuk 
keadaan hormonal, psikososial dan kebiasaan 

parafungsional.5 

Kebiasaan adalah pola belajar alamiah 

yang sangat kompleks. Kebiasaan terbentuk 
sebagai kondisi refleks selama 

pertumbuhan dan pematangan suatu subjek 

dan diperoleh melalui pengulangan tindakan 
sama atau serupa yang menciptakan 

kecenderungan yang naluriah. Kebiasaan 

terbagi menjadi kebiasaan fungsional 
atau parafungsional. Kebiasaan fungsional 

terjadi jika mengulangi suatu fungsi normal 

sedangkan kebiasaan parafungsional diperoleh 

dengan berlatih gerakan non-fungsional. 
Kebiasaan parafungsional mampu 

mempengaruhi keadaan rongga mulut 

seseorang dengan mengganggu pertumbuhan 
normal rahang, perkembangan oklusi gigi 

permanen dan dapat menyebabkan maloklusi.6 

Kebiasaan clenching sangat terkait 

dengan tingkat nyeri pada rahang dan wajah. 
Kebiasaan clenching mengakibatkan 

kerusakan regangan berulang pada otot yang 

menyebabkan rasa sakit pada otot 
pengunyahan karena induksi iskemia jaringan 

lokal dan/atau pelepasan zat algogenik seperti 

serotonin atau glutamat untuk merangsang 
saraf nosiseptor.4,7 Kebiasaan menggigit kuku 

juga menyebabkan rasa sakit pada otot 

pengunyahan dan disfungsi STM yang 

disebabkan hiperaktif otot. Rasa nyeri pada 
otot miofasial dan disfungsi STM juga disertai 

terjadinya subluksasi meniskus STM.8 

Kebiasaan menopang dagu menyebabkan 
timbulnya disharmoni pada otot-otot sekitar 

kepala dan leher termasuk otot pengunyahan. 

Keadaan ini mempengaruhi harmonisasi 
sistem stomatognasi dan mengganggu 

komponen lainnya. Kebiasaan menopang dagu 

juga mengakibatkan ketidakseimbangan 

mandibular yang akan mengakibatkan 
deformasi kepala kondilus bahkan perubahan 

kapsul sehingga mengakibatkan keterbatasan 

fungsi mulut dan perasaan mendengung 
disekitar telinga. Sedangkan kebiasaan 

mengunyah permen karet diketahui sebagai 

penyebab utama stres mekanik yang 

berlebihan pada STM. Stres mekanik tersebut 
terjadi pada diskus yang berfungsi sebagai 

penyerap tegangan dan distributor tegangan 

otot. Peningkatan tegangan otot menyebabkan 
peningkatan tekanan intraartikular STM dan 

perubahan pada biomekanika normal yang 

mengakibatkan kerusakan mikrotrauma pada 
kapsul sendi dan perlekatan diskus.9 Kebiasaan 

grinding mengakibatkan mikrotrauma pada 

sistem stomatognasi yang diakibatkan 

kekuatan kunyah yang meningkat dan 
hipertropi otot pengunyahan akibat dari 

aktivitas otot yang berlebihan dan perubahan 

perpindahan diskus dan kondilus bahkan 
kerusakan eminensia aurikular.10,11 

Prevalensi kebiasaan parafungsional 

sangat bervariasi bergantung pada intensitas 
dan durasinya. Prevalensi yang paling rendah 

(kurang dari 5%) telah dilaporkan untuk 

populasi penelitian tertentu sedangkan jauh 

lebih tinggi (lebih dari 50%) untuk populasi 
lain. Namun demikian, perilaku ini bisa 

berubah antara kelompok populasi menurut 
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negara asalnya.12 Oliviera CB dkk dalam 
penelitiannya pada 129 orang siswa Sekolah 

Menengah Atas pada usia 16 sampai 19 

menunjukkan bahwa 84,5% dari siswa Sekolah 

Menengah Atas yang mengalami gangguan 
STM dan memiliki kebiasaan parafungsional, 

dimana kebiasaan parafungsional yang paling 

banyak dilakukan oleh penderita gangguan 
STM adalah kebiasaan mengunyah permen 

karet.3 Studi sebelumnya juga dilakukan oleh 

Saheeb di kota Benin pada 29 subjek yang 
berusia antara 17 sampai 70 tahun, dimana 

terdiri dari 48,3% laki-laki dan 51,7% 

perempuan ditemukan bahwa kebiasaan 

mengunyah sebelah sisi memiliki persentase 
yang paling besar sekitar 65,5% diikuti 

kebiasaan menopang dagu dengan 58,6% dan 

kebiasaan clenching sekitar 17,2%.8 Penelitian 
yang dilakukan oleh Fabiane Maria Ferreira 

dkk pada 201 orang mahasiswa dengan usia 

rata-rata 20,5 tahun menunjukkan bahwa 
kebiasaan clenching dilakukan oleh 42,3% 

peserta dan kebiasaan grinding dilakukan oleh 

12,9% perserta.5 Kriti Agarwal, Sabyasachi 

Saha dan Pooja Sinha melakukan melakukan 
penelitian pada 407 subjek berusia 15 sampai 

17 di India dan diperoleh hasil 91 (22,4%) 

subjek mengalami gangguan STM. Dimana 
kebiasaan menggigit kuku (88,3%) adalah 

kebiasaan yang paling banyak, diikuti dengan 

clenching atau grinding (68.4%) dan bernafas 

melalui mulut (53,4%).14 

Penelitian yang dilakukan oleh Agarwal 

dkk yang menunjukkan bahwa kebiasaan 

parafungsional merupakan faktor risiko dari 
gangguan STM. Kebiasaan parafungsional 

juga dianggap sebagai faktor risiko gangguan 

STM karena bertindak sebagai pemicu 
munculnya gangguan STM karena 

pengaruhnya terhadap sistem stomatognatik.14 

Penelitian ini didukung juga oleh Oliviera dkk 

yang juga menunjukkan bahwa kebiasaan 
parafungsional sangat umum terjadi pada usia 

remaja. Kebiasaan parafungsional sebagai 

faktor pemicu terjadinya gangguan STM 
melalui munculnya tanda dan gejala dari 

gangguan STM. Menurut penelitian tersebut 

kebiasaan parafungsional menyebabkan rasa 
nyeri pada gangguan STM, kebiasaan 

parafungsional juga menyebabkan tekanan 

pada otot pengunyahan dan akibatnya 

memperburuk gangguan STM.3 
 

 

BAHAN DAN METODE 
Jenis penelitian ini adalah cross-

sectional dengan rancangan analitik deskriptif. 

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa 

FKG USU angkatan 2014-2017. Pengambilan 
subjek dilakukan dengan teknik probability 

sampling dengan simple random sampling. 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa aktif FKG USU berusia 17-22 

tahun, bersedia menjadi subjek penelitian dan 

memiliki gigi asli yang lengkap sampai gigi 
molar kedua. Sedangkan kriteria eksklusi 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

memiliki gigi yang telah hilang, pernah atau 

sedang dalam perawatan ortodonti, pernah 
mengalami trauma pada kepala, wajah dan 

dagu, memiliki karies yang besar dan memiliki 

overjet dan overbite yang tidak normal. 
Subjek pada penelitian ini berjumlah 

115 orang. Penelitian ini dilakukan pada bulan 

April – Mei 2018 dan dilakukan di Ruang 
Kuliah FKG USU untuk melakukan 

wawancara dan pengisian kuesioner dan 

Departemen Prostodonsia untuk melakukan 

pemeriksaan klinis. Sebuah Informed Consent 
telah didapatkan dari seluruh subjek. Semua 

subjek telah diperiksa dan tidak ada subjek 

yang drop out. 
 

Pemeriksaan Kebiasaan Parafungsional 

Peneliti mewawancarai subjek 

menggunakan kuesioner kebiasaan 
parafungsional yang terdiri dari 5 pertanyaan 

telah dilakukan uji validitas sebelumnya. 

Subjek penelitian diminta untuk memilih 
kebiasaan parafungsional yang paling dominan 

mereka miliki. Subjek penelitian digolongkan 

berdasarkan kebiasaan parafungsional yang 
mereka miliki, yaitu: kebiasaan clenching, 

grinding, menggigit kuku, mengunyah permen 

karet dan menopang dagu. Peneliti melihat 

kondisi gigi geligi pada permukaan oklusi dan 
daerah gigi yang terkena kerusakan untuk 

melihat tanda kebiasaan clenching dan 

grinding.10 
 

Pemeriksaan Gangguan Sendi 

Temporomandibula 
Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan metode wawancara dan 

pemeriksaan klinis. Wawancara dilakukan 

mengunakan Helkimo’s Anamnestic Index. 
Helkimo’s Anamnestic Index terdiri dari 10 

pertanyaan mengenai sulit atau tidaknya 
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membuka dan menggerakkan mulut, nyeri 
pada otot saat mengunyah, frekuensi sakit 

kepala, nyeri pada leher atau bahu, nyeri pada 

area telinga, bunyi pada daerah sendi, 

mengunyah pada satu sisi dan nyeri pada 
wajah di pagi hari. Setiap pertanyaan memiliki 

3 pilihan jawaban yaitu tidak (skor 0), kadang-

kadang (skor 1) dan ya (skor 2). Penegakan 
diagnosa subjekyang mengalami gangguan 

STM berdasarkan total skor dari semua 

pertanyaan dan digolongkan menjadi tidak 
mengalami gangguan (skor 0-3) dan 

mengalami gangguan (skor 4-23). 

Pemeriksaan klinis dilakukan sesuai dengan 

prosedur pemeriksaan Helkimo’s Dysfunction 
Index. Helkimo’s Dysfunction Index  terdiri 

dari 5 pemeriksaan yaitu  pemeriksaan 

pembukaan mulut secara maksimal, gangguan 
fungsi STM, otot dan sendi dengan palpasi dan 

nyeri pada saat pergerakan.19  

Pemeriksaan pembukaan mulut 
maksimal dilakukan dengan mengukur jarak 

dari permukaan insisal gigi anterior lengkung 

maksila dan mandibula dengan menggunakan 

kaliper digital. Pemeriksaan gangguan fungsi 
STM dilakukan dengan mendengar adanya 

bunyi pada daerah persendian yang dievaluasi 

dengan cara auskultasi menggunakan 
stetoskop dan melihat adanya deviasi 

mandibula ketika gerakan membuka dan 

menutup mulut. Pemeriksaan otot dengan 

palpasi dilakukan pada beberapa daerah otot 
mastikatori, meliputi otot temporalis posterior, 

temporalis medial, temporalis anterior, origo 

maseter, body maseter, insersi maseter, daerah 
submandibula dan daerah pteriogoid lateral. 

Pemeriksaan sendi dengan palpasi dilakukan 

di daerah lateral dan posterior dari kapsul 
STM, dengan menggunakan jari tengah dan 

dua jari lainnya sebagai pendukung. 

Pemeriksaan nyeri ketika pergerakan 

mandibula dilakukan dengan mempalpasi pada 
daerah persendian kemudian menginstruksikan 

subjek untuk membuka mulut secara maksimal 

dan menggerakkan mandibula ke arah lateral 
dan memprotrusikannya. Penegakan diagnose 

subjek yang mengalami gangguan sendi 

tempromandibula berdasarkan total skor dari 
semua pemeriksaan dan digolongkan menjadi 

tidak mengalami gangguan (skor 0) dan 

mengalami gangguan (skor 1-25).19 

 

 

 

Analisa Data 
Data akan diolah menggunakan program 

komputerisasi. Data yang bersifat deskriptif 

akan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi 

deskriptif. Untuk data yang bersifat analitik, 
yaitu mencari hubungan antara kebiasaan 

parafungsional dengan gangguan STM 

dianalisis dengan menggunakan uji Chi-square 
dan Fischer’s Exact dengan interval 

kepercayaan 95% dan tingkat signifikansi 5% 

(p<0,05). 
 

HASIL 

Subjek pada penelitian ini berjumlah 

115 orang, berusia diantara 17-22 tahun. 
Terdapat 29 (25,2%) orang laki-laki dan 86 

(74,8%) orang perempuan. 

Berdasarkan pemeriksaan klinis dan 
kuesioner, dari 115 orang subjek diketahui 

terdapat 22 (19,1%) orang subjek tidak 

memiliki kebiasaan parafungsional, sementara 
93 (80,9%) orang memiliki kebiasaan 

parafungsional.  

Tabel 1 menunjukkan prevalensi 

kebiasaan parafungsional yang dimiliki oleh 
subjek penelitian, kebiasaan yang paling 

banyak dimiliki oleh subjek penelitian adalah 

kebiasaan menopang dagu sebanyak 32 
(27,8%) orang dan kebiasaan yang paling 

sedikit dimiliki adalah grinding sebanyak 5 

(4,3%) orang. 

 
Tabel 1: Prevalensi Kebiasaan Parafungsional 

Kebiasaan Parafungsional n % 

Clenching  12 10,4 

Grinding  5 4,2 

Menggigit Kuku 19 16,5 

Mengunyah Permen Karet 25 21,7 

Menopang Dagu 32 27,8 

Tidak Ada Kebiasaan 22 19,1 

Jumlah 115 100 

 

Tabel 2 menunjukkan prevalensi 

gangguan STM berdasarkan wawancara dan 
pemeriksaan klinis. Berdasarkan hasil 

wawancara menggunakan Helkimo’s 

Anamnestic Index diketahui sebanyak 41 
(35,7%) orang mengalami gangguan STM dan 

74 (66%) orang tidak mengalami gangguan 

STM. Berdasarkan hasil pemeriksaan klinis 

dengan menggunakan Helkimo’s Clinical 
Dysfunction Index, diketahui sebanyak 96 

(83,4%) subjek mengalami gangguan STM 

dan 19 (16,6%) subjek tidak mengalami 
gangguan STM. 
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Tabel 2: Prevalensi Gangguan Sendi 

Temporomandibula Berdasarkan Wawancara dan 

Pemeriksaan Klinis 

Pemeriksaan 

Gangguan Sendi 
Temporomandibula 

Jumlah 

Ada Tidak Ada 

N % n % n % 

Wawancara 74 64,3 41 35,7 115 100 

Pemeriksaan 
Klinis 

96 83,5 19 16,5 115 100 

 

Tabel 3 menunjukkan prevalensi 
gangguan STM berdasarkan wawancara dan 

pemeriksaan klinis pada subjek yang memiliki 

kebiasaan parafungsional. Berdasarkan 
wawancara terhadap 22 orang yang tidak 

memiliki kebiasaan parafungsional, 13 

(59,1%) orang tidak mengalami gangguan 

STM dan 9 (40,9%) orang mengalami 
gangguan STM. Dari 93 subjek yang memiliki 

kebiasaan parafungsional, 28 (30,1%) orang 

tidak mengalami gangguan STM dan 65 

(69,9%) orang mengalami gangguan STM. 
Sedangkan hasil pemeriksaan klinis terhadap 

subjek yang tidak memiliki kebiasaan 

parafungsional, 16 (72,7%) orang tidak 
mengalami gangguan STM dan 6 (27,3%) 

orang mengalami gangguan STM. Dari subjek 

yang memiliki kebiasaan parafungsional, 90 
(96,8%) orang mengalami gangguan STM dan 

3 (3,2%) orang tidak mengalami gangguan 

STM. 

Tabel 4 menunjukkan prevalensi 
gangguan STM terhadap  masing-masing 

kebiasaan parafungsional. Subjek penelitian 

diminta untuk memilih kebiasaan 
parafungsional yang paling dominan.  

 
 

Tabel 3: Prevalensi Gangguan Sendi Temporomandibula Berdasarkan Wawancara dan Pemeriksaan Klinis Pada 

Kebiasaan Parafungsional  

Kebiasaan 

Parafungsional 

Gangguan Sendi Temporomandibula 

Wawancara 

Jumlah 

Pemeriksaan Klinis  

Jumlah 

 
Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada 

n % n % n % N % n % n % 

Ada 65 69,9 28 30,1 93 100 90 96,8 3 3,2 93 100 

Tidak Ada 9 40,9 13 59,1 22 100 6 27,3 16 72,3 22 100 

 

 

Tabel 4. Prevalensi Gangguan STM Berdasarkan Wawancara Pada Masing-Masing Kebiasaan Parafungsional 

Gangguan 

Sendi 

Temporomandi

bula 

Kebiasaan Parafungsional 

Clenching Grinding 
Menggigit 

Kuku 

Mengunyah 

Permen Karet 

Menopang 

Dagu 

n % n % n % n % n % 

Ada 11 91,7  80 11 57,9 16 64 23 71,9 

Tidak Ada 1 8,3 1 20 8 42,1 9 36 9 28,1 

Jumlah 12 100 5 100 19 100 25 100 32 100 

 

 

Tabel 5.  Prevalensi Gangguan Sendi Temporomandibula dengan Pemeriksaan Klinis Berdasarkan Kebiasaan 

Parafungsional Pada Mahasiswa FKG USU 

Gangguan 

Sendi 

Temporomandi

bula 

Kebiasaan Parafungsional 

Clenching Grinding 
Menggigit 

Kuku 

Mengunyah 

Permen Karet 

Menopang 

Dagu 

n % n % n % n % n % 

Ada 12 100 5 100 18 94,7 25 100 30 93,8 

Tidak Ada 0 0 0 0 1 5,3 0 0 2 6,2 

Jumlah 12 100 5 100 19 100 25 100 32 100 
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Tabel 6. Prevalensi Tanda Gangguan STM Berdasarkan Pemeriksaan Klinis Pada Mahasiswa FKG USU yang 

Memiliki Kebiasaan Parafungsional 

 

 

 

Tabel 7 menunjukkan hubungan antara 
kebiasaan parafungsional dengan gangguan 

STM berdasarkan pemeriksaan klinis pada 

mahasiswa FKG USU. Hasil uji chi-square 
menunjukkan adanya hubungan yang 

signifikan antara kebiasaan parafungsional 

dengan gangguan STM (p=0.0001). 
 

Tabel 7. Hubungan Antara Kebiasaan 

Parafungsional dengan Gangguan Sendi 
Temporomandibula Berdasarkan Pemeriksaan 

Klinis pada Mahasiswa FKG USU 

Gangguan 

Sendi 

Temporo-

mandibula 

Kebiasaan 

Parafungsional 
p 

Ada Tidak Ada 

n % n % 

Ada 90 78,2 6 5,2 
0,0001* 

Tidak Ada 3 2,6 16  13,9 

* : Hubungan signifikan 

 

Tabel 8 menunjukkan hubungan antara 
masing-masing kebiasaan parafungsional 

dengan gangguan STM berdasarkan 

pemeriksaan klinis pada mahasiswa FKG 

USU. Berdasarkan hasil  
uji chi-square diperoleh hasil berupa adanya 

hubungan yang signifikan antara kebiasaan 

clenching (p=0.0001), grinding (p=0.003), 
menggigit kuku (p=0.0001), mengunyah 

permen karet (p=0.0001) dan menopang dagu 

(p=0.0001) dengan gangguan STM. 

 

Tabel 8. Hubungan Antara Masing-Masing 

Kebiasaan Parafungsional dengan Gangguan Sendi 

Temproomandibula Berdasarkan Pemeriksaan 

Klinis pada Mahasiswa FKG USU 

Kebiasaan 

Gangguan STM 

p 
Ada 

Tidak 
Ada 

Clenching 12 0 0.0001* 

Grinding 5 0 0.003* 

Menggigit 

Kuku 
18 1 0.0001* 

Mengunyah 

Permen Karet 
25 0 0.0001* 

Menopang 

Dagu 
30 2 0.0001* 

* : Hubungan signifikan  

 

PEMBAHASAN 
Berdasarkan wawancara dan 

pemeriksaan klinis diperoleh prevalensi 

mahasiswa yang memiliki kebiasaan 
parafungsional sebesar 80,9% sedangkan 

prevalensi mahasiswa yang tidak memiliki 

kebiasaan parafungsional sebesar 19,1%. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan Oliviera dkk  yang 
mengatakan bahwa prevalensi kebiasaan 

parafungsional pada remaja adalah 78,3%.3 

Winocur dkk mengatakan bahwa kebiasaan 
parafungsional sangat umum terjadi pada 

remaja dan dewasa.15 

Hasil penelitian menunjukkan 32 
(27,8%) subjek yang memiliki kebiasaan 

menopang dagu. Prevalensi ini lebih rendah 

Tanda 

Kebiasaan Parafungsi  

Jumlah 

(n=93) 
Clenching Grinding 

Menggigit 

Kuku 

Mengunyah 

Permen Karet 

Menopang 

Dagu 

n % n % n % n % n % n % 

Penurunan 

jarak 

pergerakan 

 

5 

 

41,6 

 

1 

 

20 

 

6 

 

31,5 

 

11 

 

44 

 

7 

 

21,8 

 

30 

 

32,2 

Gangguan 

Fungsi STM 

 

10 

 

83,3 

 

5 

 

100 

 

14 

 

73,6 

 

22 

 

88 

 

25 

 

78,1 

 

76 

 

81,7 

Nyeri pada 
Otot 

 

5 
 

41,6 

 

2 
 

40 

 

2 
 

10,5 

 

4 
 

16 

 

5 
 

15,6 

 

18 
 

19,5 

Nyeri pada 

STM 

 

0 

 

0 

 

1 

 

20 

 

0 

 

0 

 

1 

 

4 

 

0 

 

0 

 

2 

 

21,5 

Nyeri pada 

Pergerakan 

Mandibula 

 

3 

 

25 

 

0 

 

0 

 

3 

 

15,7 

 

3 

 

12 

 

2 

 

6,2 

 

11 

 

11,8 
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jika dibandingkan dengan penelitian yang 
telah dilakukan Saheeb dan Oliviera dkk  yang 

mendapatkan prevalensi kebiasaan menopang 

dagu antara 46,6% sampai 58,6%.3,8 

Kebiasaan menopang dagu merupakan 
kebiasaan yang paling banyak dialami oleh 

subjek penelitian. Tingginya prevalensi 

tersebut didukung oleh penelitian Winocur 
dkk. penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

kebiasaan menopang dagu banyak dilakukan 

remaja dan dewasa. Kebiasaan menopang dagu 
yang tinggi disebabkan karena faktor 

psikologis.15 Menurut penelitian Ryalat dkk, 

mahasiswa di fakultas kesehatan memiliki 

beban studi yang lebih besar, sehingga 
mengakibatkan tekanan psikologi yang lebih 

besar dan mengalami kecemasan.18 

Pada penelitian ini diperoleh perbedaan 
prevalensi subjek yang mengalami gangguan 

STM berdasarkan hasil wawancara dan 

pemeriksaan klinis. Berdasarkan hasil 
wawancara diperoleh prevalensi subjek yang 

mengalami gangguan STM sebesar 64,3% 

sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan 

klinis diperoleh prevalensi subjek yang 
mengalami gangguan STM sebesar 83,5%. 

Hasil penelitian ini lebih tingi dibanding 

penelitian yang dilakukan oleh Roben di FKG 
USU, dimana pada hasil penelitian tersebut 

ditemukan sebanyak 44% subjek yang 

mengalami gangguan STM berdasarkan hasil 

wawancara dan sebanyak 74% subjek 
mengalami gangguan STM berdasarkan hasil 

pemeriksaan klinis.19 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Fabianne dkk 

yang menunjukkan bahwa gangguan STM 

umumnya terjadi pada populasi yang berusia 
diantara 17 sampai 34 tahun.5 Hasil penelitian 

Fernandes dkk menunjukkan bahwa gangguan 

STM lebih tinggi pada remaja dan dewasa 

karena faktor puberitas yang dialami, dimana 
faktor hormon juga mempunyai peran penting 

dalam etiologi dari gangguan STM.2 Jumlah 

subjek yang berjenis kelamin perempuan yang 
lebih banyak pada penelitian ini juga 

mengakibatkan prevalensi gangguan STM 

lebih tinggi. Menurut Okeson, pada masa 
menstruasi terjadi peningkatan aktivitas EMG 

yang menimbulkan peningkatan sensitivitas 

nyeri sehingga masa premenstruasi 

berhubungan dengan terjadinya gejala 
gangguan STM. Selain itu adanya keberadaan 

hormon esterogen yang tinggi pada wanita 

merupakan hal yang penting dalam gangguan 
STM. Hormon esterogen merupakan faktor 

penting dalam patogenesis nyeri karena 

perubahan jumlah hormon esterogen dapat 

mengubah transmisi nosiseptif.21 

Jika dibandingkan data hasil 

pemeriksaan menggunakan wawancara dengan 

pemeriksaan klinis terlihat data dari hasil 
pemeriksaan klinis menunjukkan prevalensi 

gangguan STM yang lebih besar. Perbedaan 

hasil ini disebabkan karena pasien sering tidak 
menyadari adanya tanda dan gejala gangguan 

STM seperti bunyi kliking, krepitasi dan juga 

deviasi mandibula. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan Manfredini pada populasi di Asia 
dan Kaukasoid dengan cara wawancara 

diperoleh data subjek yang mengakui dan 

sadar adanya bunyi pada STM sebesar 6-30%, 
adanya nyeri pada daerah rahang 3-33% dan 4-

10% melaporkan adanya kesulitan membuka 

rahang.22 Hasil ini menunjukkan bahwa teknik 
diagnosa menggunakan wawancara kurang 

efisien. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Gaphor dan Hameed menunjukkan bahwa 

pasien yang sering malu untuk mengakui 
adanya keluhan yang mereka alami pada saat 

dilakukan wawancara sehingga membuat hasil 

anamnesa menjadi tidak akurat.23 Maka 
pemeriksaan klinis dianggap sebagai cara 

mendiagnosa gangguan STM yang lebih 

objekif dan akurat sehingga hasil pemeriksaan 

klinis digunakan sebagai sumber data untuk 
melakukan uji statistik. 

Hasil penelitian tersebut relatif lebih 

rendah jika dibandingkan dengan penelitian 
yang menggunakan metode yang sama oleh 

Agarwal dkk dan Oliviera dkk. Pada penelitian 

tersebut menunjukkan prevalensi  subjek yang 
memiliki kebiasaan clenching dan mengalami 

gangguan STM sebanyak 93,3% dan 96,7%. 

Prevalensi subjek yang memiliki kebiasaan 

grinding dan mengalami gangguan STM 
sebanyak 86,9%. Prevalensi subjek yang 

memiliki kebiasaan menggigit kuku dan 

mengalami gangguan STM sebanyak 89,2% 
dan 73,68%. Prevalensi subjek yang memiliki 

kebiasaan mengunyah permen karet dan 

mengalami gangguan STM adalah 84,7%. 
Sedangkan prevalensi subjek yang memiliki 

kebiasaan menopang dagu dan mengalami 

gangguan STM sebanyak 83,3%.3,14 

Hasil penelitian ini lebih besar jika 
dibandingkan penelitian sebelumnya dengan 

metode pemeriksaan klinis. Pada penelitian 
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oleh Fabianne dkk menunjukkan prevalensi  
subjek yang memiliki kebiasaan clenching dan 

mengalami gangguan STM sebanyak 45,8%.5 

Pada penelitian oleh Castelo dkk menunjukkan 

bahwa prevalensi subjek yang memiliki 
kebiasaan grinding dan mengalami gangguan 

STM sebanyak 40,6%.25 Penelitian oleh Shet 

dkk dan Castelo dkk menunjukkan prevalensi 
subjek yang memiliki kebiasaan menggigit 

kuku dan mengalami gangguan STM sebanyak 

29,7% dan 44,4%.25,26Penelitian oleh Nathan 
dkk menunjukkan bahwa prevalensi subjek 

yang memiliki kebiasaan mengunyah permen 

karet dan mengalami gangguan STM adalah 

33,3%.24 Penelitian oleh Saheeb menunjukkan 
prevalensi subjek yang memiliki kebiasaan 

menopang dagu dan mengalami gangguan 

STM sebanyak 37,9%.8 
Pada penelitian ini diperoleh prevalensi 

tanda gangguan STM berdasarkan 

pemeriksaan klinis pada mahasiswa FKG USU 
yang memiliki kebiasaan parafungsional. 

Berdasarkan seluruh kebiasaan parafungsional 

terlihat tanda yang paling banyak ditemukan 

adalah gangguan fungsi STM yaitu 83,3%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tanda yang paling banyak ditemukan adalah 

gangguan fungsi STM. Besarnya prevalensi 
tanda gangguan fungsi STM disebabkan 

karena pasien sering tidak menyadari adanya 

tanda dan gejala gangguan fungsi STM berupa 

bunyi kliking, krepitasi dan juga deviasi 
mandibula.27 Dari hasil penelitian yang 

dilakukan Manfredini pada populasi di Asia 

dan Kaukasoid dengan cara wawancara 
diperoleh data subjek yang mengakui dan 

sadar adanya bunyi pada STM sebesar 6-30%, 

adanya nyeri pada daerah rahang 3-33% dan 4-
10% melaporkan adanya kesulitan membuka 

rahang.22 Besarnya prevalensi tanda gangguan 

fungsi STM seperti bunyi kliking sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Barbosa dkk, Saheeb, Debora dkk, Soukaina 

dkk dan Fernandes dkk. Menurut Marina dkk 

mengatakan bahwa subjek yang berusia muda 
memiliki kemampuan adaptasi otot orofasial 

yang sangat baik, sehingga meminimalkan 

prevalensi tanda gangguan berupa nyeri otot 
dan meningkatkan prevalensi tanda gangguan 

fungsi STM.2 Menurut Barbosa dkk, prevalensi 

tanda gangguan fungsi STM berupa bunyi 

kliking cenderung meningkat pada saat 
pertumbuhan gigi permanen. Hal itu 

disebabkan karena terjadinya ketegangan otot  

yang lama pada saat proses erupsi gigi 
permanen yang menyebabkan perubahan 

intrakapsular dan mengakibatkan bunyi pada 

STM.28 Menurut penelitian Soukaina dkk yang 

menyatakan bahwa mahasiswa di Fakultas 
Kesehatan 1,86 kali lebih beresiko untuk 

memiliki tanda gangguan fungsi STM berupa 

bunyi kliking dibanding dengan mahasiswa di 
fakultas lain. Hal tersebut karena mahasiswa di 

Fakultas Kesehatan lebih sadar akan masalah 

kesehatan sehingga mereka akan mencari 
pengobatan dini untuk tanda gangguan STM 

lainnya seperti trismus, rasa sakit ketika 

mengunyah dan rasa sakit di sekitar telinga.18 

Bahkan penelitian dari Debora dkk 
mengatakan bahwa bunyi kliking dapat 

digunakan sebagai prediktor yang baik dari 

perkembangan gangguan dan nyeri STM.27 
Saheeb juga mengatakan bahwa delapan dari 

sepuluh subjek yang memiliki tanda gangguan 

fungsi STM berupa kliking tidak merasakan 
nyeri penyerta sehingga subjek pun tidak 

khawatir dengan tanda bunyi kliking tersebut.8 

Pada penelitian ini diperoleh hubungan 

yang signifikan antara kebiasaan 
parafungsional dengan gangguan STM 

berdasarkan pemeriksaan  klinis dengan 

p=0.0001, juga hubungan yang signifikan 
antara kebiasaan clenching (p=0.0001), 

grinding (p=0.003), menggigit kuku 

(p=0.0001), mengunyah permen karet 

(p=0.0001) dan menopang dagu (p=0.0001) 
dengan gangguan STM berdasarkan 

pemeriksaan klinis (p<0.05). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Agarwal dkk   

yang menunjukkan bahwa kebiasaan 

parafungsional merupakan faktor risiko dari 
gangguan STM. Kebiasaan parafungsional 

juga dianggap sebagai faktor risiko gangguan 

STM karena bertindak sebagai pemicu 

munculnya gangguan STM karena 
pengaruhnya terhadap sistem stomatognatik.14 

Penelitian ini didukung juga oleh Oliviera dkk 

yang juga menunjukkan bahwa kebiasaan 
parafungsional sangat umum terjadi pada usia 

remaja. Kebiasaan parafungsional merupakan 

faktor pemicu terjadinya gangguan STM 
dengan munculnya tanda dan gejala gangguan 

STM. Menurut penelitian tersebut kebiasaan 

parafungsional menyebabkan perkembangan 

rasa nyeri pada gangguan STM, kebiasaan 
parafungsional juga menyebabkan tekanan 

pada otot pengunyahan dan akibatnya 
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memperburuk gangguan STM.3 Bahkan 
kebiasaan parafungsional juga berkontribusi 

pada osteoarthritis STM karena kebiasaan 

parafungsional memberikan tekanan yang 

tidak normal pada STM yang merupakan 
faktor penyebab utama dalam degradasi tulang 

rawan dan senyawa biokimia penyusun 

sendi.29 
Kebiasaan parafungsional seperti 

clenching, grinding, menggigit kuku, 

mengunyah permen karet dan menopang dagu 
akan menyebabkan tekanan yang berlebihan 

pada STM dan juga pada otot pengunyahan 

yang diikuti dengan keadaaan otot yang 

mengalami kelelahan. Tekanan yang 
berlebihan ini akan mengganggu fungsi STM 

sehingga subjek penelitian dengan kebiasaan 

parafungsional memiliki resiko yang tinggi 
untuk mengalami gangguan STM.19 Penelitian 

ini juga didukung oleh penelitian Agarwal dkk 

dan Carolline dkk juga menunjukkan 
hubungan yang signifikan antara kebiasaan 

clenching dengan gangguan STM.3,4,14,15 

Kebiasaan clenching merupakan faktor penting 

dalam etiologi gangguan STM.4 Kebiasaan 
clenching menyebabkan terjadinya 

mikrotrauma yang terus menerus pada sistem 

stomatognasi, sehingga menyebabkan 
perubahan pada sistem tersebut.27 Kebiasaan 

clenching juga menyebabkan atrisi gigi pada 

satu bagian rahang sehingga mengakibatkan 

kontak oklusal gigi geligi menjadi tidak stabil 
dan menyebabkan disharmoni dari komponen 

stomatognati.4,28 Berdasarkan penelitian 

Georgios dkk, kebiasaan clenching 
menyebabkan pengurangan ruang sendi dan 

menekan diskus sehingga mengakibatkan 

terjadinya gangguan STM.11 Kebiasaan 
clenching juga meningkatkan hiperaktifitas 

otot pterygoid superior sehingga meniskus 

mengalami tekanan terus menerus dan 

mengakibatkan kerusakan degeneratif baik 
pada meniskus maupun otot pterygoid superior 

sehingga menyebabkan gangguan STM.8 

Pada penelitian sebelumnya dikatakan 
bahwa kebiasaan grinding memiliki hubungan 

yang signifikan dengan gangguan STM.5,11,16,28 

Menurut penelitian Fabianne dkk, kebiasaan 
grinding mengakibatkan perubahan morfologi 

oklusal gigi geligi, sehingga terjadi perubahan 

keseimbangan posisi interkuspasi dan 

memengaruhi sistem stomatognati.4,5 
Berdasarkan penelitian Georgios, kebiasaan 

grinding mengakibatkan pengurangan ruang 

sendi dan menekan diskus sehingga terjadinya 
gangguan STM.11 Kebiasaan grinding juga 

meningkatkan hiperaktifitas otot pterygoid 

superior sehingga meniskus mengalami 

tekanan secara terus menerus dan 
mengakibatkan kerusakan degeneratif baik 

pada meniskus maupun otot pterygoid superior 

dan menyebabkan gangguan STM.8 
Penelitian ini juga didukung oleh 

Hamad dkk dan Agarwal dkk yang 

mengatakan bahwa kebiasaan menggigit kuku 
memiliki hubungan yang signifikan dengan 

gangguan STM.14,20 Pada penelitian yang 

dilakukan Ephraim dkk bahkan mengatakan 

bahwa kebiasaan menggigit kuku memiliki 
hubungan dengan salah satu tanda gangguan 

STM yaitu nyeri otot ketika dipalpasi.15 

Kebiasaan mengigit kuku menyebabkan rasa 
sakit dan gangguan STM seperti yang terjadi 

pada subjek yang memiliki kebiasaan grinding 

dan clenching.8 Kebiasaan menggigit kuku 
biasanya tidak menyebabkan dampak 

permanen pada sistem stomatognasi, tetapi jika 

beban melebihi batas toleransi, kebiasaan 

menggigit kuku dapat menyebabkan gangguan 
STM.20 

Pada penelitian Ephraim dkk didapati 

bahwa kebiasaan mengunyah permen memiliki 
hubungan yang signifikan dengan tanda 

gangguan STM dengan p<0.0001. Tanda 

gangguan STM yang paling sering pada subjek 

yang memiliki kebiasaan mengunyah permen 
karet adalah rasa nyeri ketika dipalpasi.15 

Nathan dkk mengatakan bahwa kebiasaan 

mengunyah permen karet memberikan beban 
mekanis pada sistem stomatognasi sehingga 

mengakibatkan gangguan pada STM.24 

Sedangkan menurut Saheeb mengatakan 
bahwa patogenesis terjadinya gangguan STM 

pada subjek yang memiliki kebiasaan 

mengunyah permen karet hampir sama dengan 

patogenesis gangguan STM yang terjadi pada 
subjek yang memiliki kebisaan clenching dan 

grinding.8 

Penelitian Ephraim dkk juga 
mengatakan bahwa kebiasaan menopang dagu 

bisa mengakibatkan gangguan STM dengan 

p<0.05. Pada penelitian tersebut dikatakan 
bahwa kebiasaan menopang dagu memiliki 

hubungan dengan gangguan sendi dan 

ketidaknyamanan otot pengunyahan.15 

Kebiasaan menopang dagu mengakibatkan 
ketidakseimbangan mandibular sehingga 

terjadi deformasi kepala kondilus yang 
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menyebabkan keterbatasan fungsi mulut dan 
serasa mendengung disekitar telinga.9 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dapat 
disimpulkan bahwa kebiasan parafungsional 

menyebabkan gangguan STM pada mahasiwa 

FKG USU. Kebiasaan clenching, grinding, 
menggigit kuku, mengunyah permen karet dan 

menopang dagu dapat menyebabkan gangguan 

STM. 
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Abstrak 

Kepercayaan diri dalam interaksi sosial dan karakteristik psikologis individu dapat dipengaruhi oleh 
senyum yang estetik. Seseorang dapat dianggap ramah, populer, mudah bergaul, dan cerdas serta lebih 

menunjukkan perilaku yang positif bila memiliki senyum estetik. Seseorang yang memiliki senyum 

estetik akan lebih dapat diterima dalam masyarakat. Senyum yang estetik dapat dijadikan sebagai 
indikator evaluasi pasca perawatan. Penilaian terhadap senyum biasanya bersifat subjektif dan 

dipengaruhi oleh persepsi individu. Persepsi setiap individu dapat dipengaruhi oleh faktor usia, jenis 

kelamin dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat persepsi terhadap senyum estetik. 
Penelitian dilakukan terhadap mahasiswi kedokteran gigi Universitas Syiah Kuala angkatan 2015-

2016. Subjek dipilih sesuai kriteria inklusi, yang terdiri dari 58 orang yang dikelompokkan menjadi 6 

kelompok. Subjek diminta mengisi kuesioner yang berisikan 7 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan 

menampilkan 3 foto. Jawaban yang dipilih subjek dihitung menggunakan perhitungan Landis dan 
Koch. Hasil penelitian menunjukkan 86,2% subjek memiliki persepsi sangat baik dan baik, 13,8% 

subjek memiliki persepsi sedang sampai buruk. Kesimpulan penelitian ini adalah persepsi mahasiswi 

Kedokteran Gigi angkatan 2015-2016 Universitas Syiah Kuala terhadap senyum estetik adalah baik. 
Kata Kunci: Persepsi, Senyum, Estetik 

 

 

Abstract 
Confidence in social interactions and psychological characteristics of individuals can be influenced by 

an aesthetic smile. Someone can be considered friendly, popular, sociable, and smart and shows more 

positive behavior if he has an aesthetic smile. Someone who has an aesthetic smile will be more 
acceptable in society. An aesthetic smile can be used as an indicator of post-treatment evaluation. The 

assessment of a smile is usually subjective and is influenced by individual perceptions. The perception 

of each individual can be influenced by factors of age, gender and education. This study aims to look 
at perceptions of aesthetic smiles. The study was conducted on Syiah Kuala University Student 

Dentistry in 2015-2016. Subjects were selected according to inclusion criteria, consisting of 58 people 

grouped into 6 group. Subjects were asked to fill out a questionnaire containing 7 questions. Each 

question shows 3 photos. The answers chosen by subjects were calculated using the Landis and Koch 
calculations. The results showed 86.2% of the subjects had very good and good perceptions. 13.8% of 

subjects had moderate to bad perception. The conclusion of this research is the perception of Dentistry 

female students of 2015-2016 Syiah Kuala University towards aesthetic smiles is good. 
Keyword: Perception, Aesthetic, Smile 
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PENDAHULUAN  
Senyum merupakan ekspresi wajah 

yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 

kondisi rongga mulut dan otot wajah yang 

terekspos pada saat tersenyum.1  Wajah 
dikatakan menarik apabila menampilkan gigi 

yang harmonis dan kontraksi otot mata saat 

tersenyum.2,3 Hulsey (1970), pada 
penelitiannya terdahulu menyatakan bahwa 

tampilan gigi-gigi anterior atas yang harmonis 

terhadap kurva bibir bawah dan midline gigi 
yang harmonis terhadap jaringan lunak wajah 

sekitarnya akan membuat senyum lebih 

menarik.1  Warna, ukuran, bentuk, posisi gigi, 

posisi bibir atas, visibilitas gigi, dan jumlah 
tampilan gingiva merupakan faktor yang 

mempengaruhi estetik senyum.2 

Kepercayaan diri individu dalam 
interaksi sosial dan karakteristik psikologis 

dapat dipengaruhi oleh senyum seseorang 

yang estetik. Seseorang akan lebih dapat 
diterima dalam masyarakat karena dianggap 

ramah, populer, mudah bergaul, dan cerdas 

serta lebih menunjukkan perilaku yang positif 

bila  memiliki senyum estetik,.3,4 Senyum yang 
estetik sering digunakan sebagai evaluasi 

pasca perawatan. Namun, penilaian terhadap 

senyum seringkali bersifat subjektif dan 
dipengaruhi oleh persepsi individu.3 Persepsi 

setiap individu dapat dipengaruhi oleh faktor 

usia, jenis kelamin dan pendidikan.5 

Menurut de Oliviera (2012) perempuan 
lebih kritis menilai estetik senyum, sebanyak 

97% perempuan ingin dilakukan perawatan 

Ortodonti dengan alasan estetik.5 Penelitian 
yang dilakukan de Gabrielle (2012) di sekolah 

kedokteran gigi Brazil menunjukkan hasil 

perbedaan persepsi senyum estetik antara 
perempuan dan laki-laki, perempuan merasa 

kurang puas dengan senyum mereka 

dibandingkan dengan laki-laki. Dari penelitian 

ini juga ditunjukkan bahwa perempun 
cenderung berpikir lebih pada penampilan 

estetika gigi mereka daripada laki-laki.6 

Penelitian yang dilakukan Mutiara Wulandari 
(2017) di Universitas Udayana, 56,1% 

mahasiswa tingkat awal lebih puas terhadap 

senyumnya dibandingkan dengan mahasiswa 
tingkat akhir. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat 

pengetahuan mahasiswa akhir yang lebih 

memahami tentang senyum.7 

Pendidikan yang diperoleh oleh setiap 
individu memberikan pemahaman baru dan 

meningkatkan standar pengetahuan individu. 

Selama masa studi mahasiswa kedokteran gigi 
harus memahami tentang ilmu tumbuh 

kembang dentokraniofasial. Dalam Standar 

Kompetensi Dokter Gigi Indonesia/SKDGI 

(2015) seorang dokter gigi harus memahami 
tentang proses tumbuh kembang 

dentokraniofasial prenatal dan pasca natal 

yang termasuk ke dalam ilmu kedokteran 
dasar. Dalam Ilmu tumbuh kembang dibahas 

penyimpangan tumbuh kembang 

kraniomaksilofasial yang mengakibatkan 
maloklusi.8 Maloklusi yang terjadi akan 

mempengaruhi fungsional dan estetik wajah. 

Penyimpangan estetik karena maloklusi salah 

satunya dapat dilihat melalui senyum.3 

Senyum estetik seringkali digunakan 

sebagai evaluasi pasca perawatan.3 Sebagai 

mahasiswi kedokteran gigi secara tidak 
langsung  dituntut untuk memahami senyum 

estetik. Oleh sebab itu, berdasarkan latar 

belakang di atas peneliti tertarik untuk melihat 
persepsi senyum estetik oleh mahasiswi 

kedokteran gigi secara objektif.  

  

BAHAN DAN METODE 
Penelitian deskriptif ini dilakukan pada 

bulan Agustus sampai dengan Oktober 2018 di 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah 
Kuala. Desain penelitian ini adalah cross 

sectional dengan teknik purposing sampling 

untuk penentuan sampel. 

Tahap pertama dilakukan pemilihan 
subjek dari populasi dengan kuesioner yang 

diisi oleh populasi dan dipilih berdasarkan 

kriteria inklusi yaitu Mahasiswi preklinik 
Fakultas kedokteran Gigi Universitas Syiah 

kuala angkatan 2015-2016 yang berusia 17-25 

tahun, sudah mengambil mata kuliah ilmu 
tumbuh kembang, dan bersedia menjadi subjek 

penelitian. eksklusi. Subjek menandatangani 

informed consent  dan bersedia berpartisipasi 

dalam penelitian ini. Subjek yang tidak 
bersedia masuk dalam kriteria eksklusi. 

Subjek dibagi menjadi 6 kolompok, tiap 

kelompok terdiri atas 10 orang dan akan 
memasuki ruangan berdasarkan kelompok 

masing-masing. Selanjutnya pada subjek 

diperlihatkan tiga foto pada masing-masing 
kriteria senyum estetik yang ditampilkan 

menggunakan microsoft power point dan 

diberikan waktu 20 detik untuk melihat 

masing-masing foto.5 Kemudian subjek 
diinstruksikan untuk memilih di antara tiga 

foto tersebut, foto komponen senyum yang 
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paling estetik menurut subjek. Setelah 
didapatkan foto yang dipilih subjek kemudian 

foto-foto tersebut akan dihitung poinnya, skor 

1 untuk foto yang memenuhi kriteria estetik 

dan skor 0 untuk 2 foto lain yang tidak 
memenuhi kriteria estetik.3 

Skor akan dihitung menggunakan rumus3: 

 
Persepsi senyum estetik menurut subjek 

adalah akumulasi dari total poin hitung nilai 
estetik pada foto yang dipilih oleh subjek. 

Data penelitian yang diperoleh diolah 

dengan menggunakan Statistical package for 

the social sciences (SPSS) 16.0 dengan 
metode deskriptif dan disajikan dalam bentuk 

tabel. 

 

HASIL 

Hasil penelitian persepsi senyum estetik 

mahasiswi kedokteran gigi angkatan 2015-
2016 Universitas Syiah Kuala ini didapatkan 

dari kuesioner yang diisi oleh subjek dan 

dihitung menggunakan perhitungan Landis dan 

Koch. 
 
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Subjek Penelitian  

 Berdasarkan Angkatan 

Angkatan Jumlah Persentase 

2015 11 orang 19% 

2016 47 orang 81% 

Total 58 orang 100% 

 

Tabel 1 menyajikan data subjek dalam 
penelitian ini yaitu angkatan 2015 yang 

memenuhi kriteria dan berpartisipasi  dalam 

penelitian ini berjumlah 11 orang (19%), 
sedangkan subjek angkatan 2016 yang 

memenuhi kriteria inklusi dan bersedia 

berpartisipasi dalam penelitian ini sebanyak 47 
orang (81%). 

 
Tabel 2 Distribusi Frekuensi persepsi tentang Lip 

Line 

Lip Line Jumlah Persentase 

Lip Line Tinggi 10 orang 17,3% 

Lip Line Optimal 22 orang 37,9% 

Lip Line Rendah 26 orang 44,8% 

Total 58 orang 100% 

 
Tabel.2 menyajikan data mengenai 

persepsi subjek terhadap objek lip line. Subjek 

yang memilih lip line rendah yaitu 26 orang 

(44,8%), sedangkan yang memilih lip line 

optimal 22 orang (37,9%) dan yang memilih 
lip line tinggi 10 orang subjek (17,3%). 

 
Tabel 3 Distribusi Frekuensi persepsi tentang Smile 

Line 

Smile Line Jumlah 
Persentas

e 

Lengkung konsonan 40 orang 69% 

Lengkung lurus 11 orang 19% 

Lengkung terbalik 7 orang 12% 

Total  
58 

orang 
100% 

  
Tabel 3 menyajikan data mengenai 

persepsi subjek terhadap smile line, 41 orang 

(69%) memilih lengkung konsonan, sedangkan 

lengkung lurus dipilih oleh 11 orang (19%) 
dan lengkung terbalik dipilih oleh 7 orang 

(12%).  

 
Tabel 4 Distribusi Frekuensi Persepsi tentang 

Midline Wajah 

Midline Wajah Jumlah   Persentase 

Wajah Simetris  
 

34 orang 58,6% 

Wajah Tidak Simetris 

 
2 orang 3,4% 

Wajah Tidak Simetris 

 
22 orang 38% 

Total 58 orang 100% 

 

Tabel 4 menampilkan data mengenai 
persepsi subjek terhadap midline wajah, yaitu 

34 orang (58,6%) memilih wajah simetris, 

sedangkan 22 orang (38%) memilih wajah 

tidak simetris  dan 2 orang (3,4%) memilih 
wajah tidak simetris. 

 
Tabel 5 Distribusi Frekuensi Persepsi tentang 

Buccal Corridor 

Buccal Corridor Jumlah Persentase 

Buccal Corridor Kecil 27 orang 46,6% 

Buccal Corridor Sedang 27 orang  46,6% 

Buccal Corridor Besar 4 orang 6.8% 

Total 58 orang 100% 

  
Tabel 5 menampilkan data persepsi 

subjek terhadap buccal corridor, yaitu 27 

orang (46,6%) memilih buccal corridor  kecil, 
27 orang (46,6%) memilih buccal corridor 

sedang dan 4 orang (6,8%) menyukai buccal 

corridor besar. 
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Tabel 6 Distribusi Frekuensi persepsi tentang 

Perbandingan Tinggi dan Lebar Mahkota 

Gigi Insisivus Sentral Maksila 

Perbandingan 

Tinggi dan 

Lebar Mahkota 

Gigi Insisivus 

Sentral Maksila 

Jumlah  Persentase 

Rasio Ideal 52 orang 89,7% 

Rasio Panjang 1 orang 1,7% 

Rasio Pendek 5 orang 8,6% 

Total 58 orang 100% 

 

Tabel 6 menyajikan data persepsi subjek 

terhadap perbandingan tinggi dan lebar 
mahkota gigi insisivus sentral maksila, yaitu 

rasio ideal dipilih oleh 52 orang (89,7%), 

sedangkan rasio pendek dipilih oleh  5 orang 
(8,6%) dan rasio panjang dipilih oleh 1 orang 

subjek (1,7%). 

 
Tabel 7 Distribusi Frekuensi Persepsi tentang 

Keharmonisan Ukuran Gigi Anterior 

Keharmonisan Ukuran 

Gigi Anterior 
Jumlah Persentase 

Harmonis  55 Orang 94,8% 

Tidak Harmonis  3 Orang 5,2 % 

Tidak Harmonis  - - 

Total  58 Orang 100% 

 

Tabel 7 memperlihatkan data persepsi 

subjek terhadap keharmonisan ukuran gigi 
anterior. Gigi anterior yang harmonis dipilih 

oleh 55 orang (94,8%), sedangkan gigi yang 

tidak harmonis dipilih 3 orang (5,2%) dan gigi 

tidak harmonis tidak dipilih subjek. 
 

Tabel 8 Distribusi Frekuensi Persepsi tentang 

Volume Gingiva 

Volume 

Gingiva 
Jumlah Persentase 

Normal 53 Orang 91,4% 

Tidak Mengisi 

Embrasure 

Seluruhnya 

5 Orang 8,6% 

Terdapat Black 

Triangles 
- - 

Total  58 orang 100% 

 

Tabel 8 memperlihatkan data persepsi 

subjek terhadap volume gingiva, yaitu 53 

orang (91,4%) memilih volume gingiva yang 
normal, sedangkan 5 orang (8,6%) memilih 

volume gingiva yang tidak mengisi embrasure 

seluruhnya dan gingiva dengan black triangles 
tidak dipilih. 

 

Tabel 9    Distribusi Frekuensi Penilaian Senyum  

                Estetik dan Persepsi terhadap Senyum  

                Estetik 

Persepsi 

Senyum 

Estetik 

Penilaian 

Senyum 

Estetik 

Jumlah  Persepsi  

1 Buruk - - 

2 
Sedikit 
buruk 

1 Orang 1,7% 

3 Sedang 7 Orang 12,1% 

4 Baik 31 Orang 53,4% 

5 Sangat baik 19 Orang 32,8% 

Total  58 Orang 100% 

  

Tabel 9 menampilkan data penilaian 

keseluruhan tentang senyum estetik dan 
persepsi terhadap senyum estetik, 19 orang 

(32,8%)  dengan persepsi senyum estetik 

sangat baik, 31 orang (53,4%) dengan persepsi 
baik terhadap senyum  estetik,  7 orang 

(12,1%) persepsi sedang terhadap senyum 

estetik, dan 1 orang (1,7%) dengan persepsi 

sedikit buruk terhadap senyum estetik. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui 

bahwa persepsi terhadap senyum estetik 

mahasiswi kedokteran gigi angkatan 2015-
2016 Universitas Syiah Kuala adalah baik. 

 

PEMBAHASAN 
Persepsi individu dipengaruhi secara 

langsung oleh tingkat pendidikan, usia, jenis 

kelamin, pekerjaan, status sosial dan secara 

tidak langsung dipengaruhi oleh faktor 
lingkungan atau keluarga serta budaya.11 Tabel 

1 menampilkan data distribusi frekuensi 

jumlah subjek. Angkatan 2015 berjumlah 11 
orang (19%) dan 47 orang (81%) angkatan 

2016 sehingga total populasi adalah  110 

orang. Pemilihan subjek dilakukan dengan 

teknik  purposive sampling. Subjek merupakan 
populasi yang memenuhi kriteria inklusi yaitu 

telah mengambil matakuliah ilmu tumbuh 

kembang. Penelitian ini dilakukan sekali 
waktu atau tanpa follow up kembali (cross 

sectional). 

Tabel 2 menampilkan data distribusi 
frekuensi persepsi objek lip line. Lip line 

rendah dipilih oleh 26 orang subjek (44,8 %), 

lip line optimal dipilih oleh 22 orang (37,9 %) 

dan 10 orang (17,3 %) memilih lip line  tinggi. 
Menurut para ahli lip line optimal yang lebih 

estetik karena memberikan penampilan gigi 

anterior maksila secara menyeluruh, 
sedangkan lip line tinggi dianggap kurang 

estetik karena menampilkan gingiva terlalu 
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tinggi atau gummy smile. Lip line rendah 
dianggap tidak estetik karena menutupi lebih 

dari sepertiga servikal gigi anterior maksila.3,10 

Temuan tersebut sedikit berbeda dengan 

penelitian Amaber (2017) di Fakultas 
Kedokteran Gigi USU, yaitu lip line  rendah 

dipilih oleh 56 orang (43,3 %) dan lip line 

optimal dipilih oleh 62 orang (48,1 %) 
sedangkan lip line  tinggi dipilih oleh 11 orang 

(8,5 %).27 Variasi hasil tersebut dapat terjadi 

karena sesi wawancara dalam penelitian ini 
tidak dilakukan sehingga tidak diketahui 

secara pasti apakah subjek benar-benar paham 

tentang senyum estetik, serta perbedaan 

budaya dan kebiasaan juga dapat 
mempengaruhi persepsi dan penilaian subjek 

terhadap senyum estetik.25 

Tabel 3 menyajikan data distribusi 
frekuensi persepsi objek smile line. Smile line 

konsonan dipilih oleh 41 orang (69%), smile 

line lurus dipilih oleh 11 orang (19%) dan 
smile line terbalik dipilih 7 orang (12%).  

Secara teori smile line konsonan lebih estetik, 

sedangkan smile line terbalik dianggap kurang 

estetik karena smile line terbalik terjadi karena 
abrasi, tipping dan pola erupsi yang salah. 

Smile line lurus biasanya terjadi pada usia 

tua.10,29  Hal tersebut serupa dengan penelitian 
Bahirrah (2015) di Fakultas Kedokteran Gigi 

USU. Subjek dengan smile line konsonan 

ditemui sebanyak 27 orang (58,7 %), smile 

line lurus 19 orang (41,3 %) dan smile line 
terbalik tidak ditemukan.28 

Tabel 4 menunjukkan data distribusi 

frekuensi persepsi objek midline wajah. Wajah 
yang simetris dipilih oleh 34 orang (58,6 %), 

wajah tidak simetris dengan penyimpangan < 4 

mm dipilih oleh 22 orang (38 %) dan wajah 
tidak simetris dengan penyimpangan > 4 mm 

disukai oleh 2 orang (3,4 %). Midline wajah 

dikatakan estetik apabila simetris, simetris 

artinya kedua sisi wajah sama persis, baik 
dalam bentuk dan ukuran.24 Sabri (2005) 

menuliskan bahwa penyimpangan midline 

wajah sejauh 4 mm tidak terdeteksi oleh 
dokter gigi dan orang awam.29 Hal ini merujuk 

pada penelitian Vincent (1999) dari 122 subjek 

dokter gigi umum, 51,8% tidak mendeteksi 
penyimpangan midline wajah sejauh 4 mm dan 

110 subjek orang awam 60,6% tidak 

mendeteksi penyimpangan midline wajah 

sejauh 4 mm.30 

Tabel 5 menyajikan data distribusi 

frekuensi persepsi objek buccal corridor. 

Buccal corridor kecil dipilih oleh 27 orang 
(46,6 %), buccal corridor sedang dipilih oleh 

27 orang (46,6 %) dan buccal corridor besar 

dipilih oleh 4 orang (6,8 %). Hal tersebut 

sebanding dengan hasil penelitian Hideki 
(2009) di Jepang yang menyebutkan bahwa 

Ortodontis dan mahasiswa kedokteran gigi 

lebih menyukai buccal corridor sempit (0 % - 
5 % buccal corridor) dengan rata-rata nilai 

yang diberikan 75,3 dan buccal corridor 

sedang (10 % buccal corridor) diberi nilai 
79,8 serta buccal corridor besar (15%-25%) 

mendapat nilai 21,4.31 Penelitian terbaru 

Hideki (2012) di Jepang dan Korea, 

menyimpulkan bahwa buccal corridor kecil-
sedang (0%- 15% buccal corridor) lebih 

disukai dan dianggap lebih estetik, sedangkan 

di Kanada lebih diskriminatif dan memiliki 
rentang yang lebih kecil terhadap buccal 

corridor.19 

Tabel 6 dan Tabel 7 menyajikan data 
distribusi frekuensi komponen gigi yang terdiri 

dari perbandingan tinggi dan lebar mahkota 

gigi insisivus sentral maksila dan 

keharmonisan ukuran gigi anterior. Data 
komponen gigi tersebut menunjukkan hasil 

yang sesuai. Pemahaman dan persepsi subjek 

terhadap komponen gigi sangat baik karena 
dari tiga komponen gigi tersebut lebih dari 

80% subjek menjawab sesuai dengan kriteria 

estetik yang benar. Hal tersebut serupa dengan 

penelitian Shaista (2013) di India, yang 
menyebutkan bahwa 156 orang subjek 

perempuan (80,1 %) lebih selektif menilai 

komponen gigi. Komponen gigi yang dinilai 
dalam penelitian tersebut adalah ukuran, 

warna, posisi, dan bentuk gigi.33 

Tabel 5.8 menunjukkan data distribusi 
frekuensi objek volume gingiva. Gingiva 

normal dipilih oleh 53 orang (91,4 %), 5 orang 

(8,6 %) memilih gingiva yang tidak 

sepenuhnya mengisi embrasur dan embrasur 
dengan black triangles tidak dipilih. Gingiva 

normal dianggap estetik karena embrasur terisi 

penuh atau 40-50 % dari panjang mahkota 
gigi. Embrasur yang tidak terisi penuh atau 

sampai menyebabkan black triangles yang 

dianggap kurang estetik sehingga perlu 
dilakukan perawatan untuk 

menghilangkannya.17 

Tabel 9 menyajikan data distribusi 

frekuensi penilaian dan persepsi senyum 
estetik. Subjek dengan persepsi sangat baik 

sebanyak 19 orang (32,8 %), 31 orang (53,4%) 
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dengan persepsi baik terhadap senyum estetik,  
7 orang (12,1%) dengan persepsi sedang 

terhadap senyum estetik, dan 1 orang (1,7%) 

dengan persepsi sedikit buruk. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pemahaman dan persepsi 
subjek terhadap senyum estetik baik karena 

86,2% menunjukkan hasil yang sangat baik 

dan baik. Sedangkan 13,8% menunjukkan 
hasil yang sedang dan sedikit buruk.  

Hasil dari beberapa komponen penilaian 

persepsi senyum estetik (lip line dan buccal 
corridor) tampak ada yang tidak sesuai dengan 

teori senyum estetik, walaupun secara 

keseluruhan persepsi subjek dikategorikan 

sudah baik. Hal tersebut dapat dikarenakan 
kurangnya pemahaman subjek tentang senyum 

estetik, atau persepsi terhadap senyum estetik 

yang belum benar. Peneliti tidak mengadakan 
sesi wawancara satu persatu terhadap subjek 

sehingga penelitian ini tidak mengetahui 

secara mendalam mengenai pengetahuan 
subjek terhadap persepsi senyum estetik 

melainkan hanya didasarkan pada pilihan 

subjek. Namun, pengetahuan responden 

terhadap teori senyum estetik tidak dapat 
diabaikan begitu saja, karena hal tersebut 

memberi pengaruh terhadap pilihan dalam 

penelitian ini.  
Pada penelitian ini umumnya responden 

telah memilih foto yang sesuai dengan teori 

senyum estetik. Peneliti meyakini bahwa hasil 

tersebut dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan 
dan pemahaman subjek mengenai senyum 

estetik. Subjek sebelumnya sudah mempelajari 

tentang ilmu kedokteran gigi seperti ilmu 
tumbuh kembang, profil wajah dan 

keharmonisan ukuran, bentuk dan warna gigi 

serta mengerti tentang senyum. Evaluasi pasca 
perawatan melalui profil wajah dapat 

dipengaruhi oleh perubahan lengkung senyum, 

serta keharmonisan gigi juga memberikan 

kontribusi pada saat penentuan perawatan.32 
Pengetahuan tersebut mempengaruhi persepsi 

dan penilaian subjek terhadap senyum 

estetik.11 
Persepsi tentang senyum estetik dari 

sudut pandang kedokteran gigi memerlukan 

pemeriksaan yang mendetail dan dapat 
dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang 

ditentukan dalam penelitian ini adalah usia, 

jenis kelamin dan tingkat pendidikan.Faktor 

lain yang juga mempengaruhi persepsi senyum 
estetik tidak ditentukan dalam penelitian ini, 

salah satunya yaitu budaya yang berhubungan 

dengan bahasa dan kebiasaan. Budaya dan 
kebiasaan dalam masyarakat dapat 

membangun pemahaman dan mempengaruhi 

terhadap persepsi individu yang berdampak 

pada penilaian individu terhadap suatu objek, 
dalam hal ini yaitu senyum estetik.25 

 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa persepsi terhadap senyum 

estetik mahasiswi kedokteran gigi angkatan 
2015-2016 Universitas Syiah Kuala adalah 

baik karena diatas 80% subjek menjawab 

sesuai kriteria senyum estetik yang benar. 
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Abstrak 
Intellectual disability (ID) mengacu pada sekelompok gangguan pada fungsi adaptif dan intelektual 

serta terjadi sebelum usia dewasa. ID bukan merupakan satu kesatuan, melainkan gejala umum dari 

disfungsi sistem saraf. Laporan kasus ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pentingnya 
perawatan gigi pada anak ID ringan dengan anestesi umum. Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun 

datang ke Poliklinik Kedokteran Gigi Anak RSGM Universitas Padjadjaran dengan keluhan gigi yang 

kotor dan berbau tidak sedap yang sudah terjadi sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu. Pasien 
didiagnosis ID ringan sejak usia 3 tahun. Pemeriksaan fisik, ekstra oral, radiografi toraks dan 

laboratorium menunjukkan tidak ada kelainan signifikan. Pemeriksaan intraoral: pulpitis reversibel 

pada gigi 55, 53, 63, 65, 75, dan 85, pulpitis ireversibel pada gigi 54, nekrosis pulpa pada gigi 64, 73, 

74, 83, dan, 84, serta gingivitis marginalis kronis pada rahang atas dan bawah. Perawatan yang 
dilakukan adalah skeling dan profilaksis rahang atas dan bawah, aplikasi fluor topikal serta ekstraksi 

gigi 54, 64, 74, 73, 83 dan 84 dalam anestesi umum. Pasien merespon baik terhadap perawatan yang 

dilakukan. Perawatan gigi dan mulut dengan anestesi umum untuk penyandang ID dapat dijadikan 
pilihan pada pasien yang tidak kooperatif. Dokter gigi anak berperan penting dalam peningkatan 

kesehatan gigi dan rongga mulut pada penyandang ID.  

Kata Kunci: Intellectual disability, Anestesi umum, Perawatan gigi khusus 

 
 

Abstract  

Intellectual disability (ID) refers to a group of disorders of adaptive and intellectual function and has 
begun before maturity is reached. ID is not a single entity, but a general symptom of nervous system 

dysfunction. This case report aimed to provide information on the importance of dental treatment in 

mild ID children under general anesthesia. A 9-year-old boy came to the Pediatric Dentistry 
Department of RSGM Universitas Padjadjaran with complaints of dirty and malodor mouth, since 

about 2 years ago. The patient was diagnosed with mild ID since 3 years old. Physical, chest 

radiographs and laboratory examinations showed no significant abnormalities. Intraoral examination 

showed reversible pulpitis in 55, 53, 63, 65, 75, and 85, irreversible pulpitis in 54, pulp necrosis in 64, 
73, 74, 83, and, 84, and chronic marginal gingivitis in maxilla and mandible. The treatment consisted 

of scaling, prophylaxis, topical fluoride and extraction of 54, 64, 74, 73, 83 and 84 under general 

anesthesia. Patients responded well to the treatment. Oral treatment performed under general 
anesthesia for ID patient is one of promising option in treating uncooperative patients. Pediatric 

dentist plays an important role in improving oral health in patients with ID. 

Keyword: Intellectual disability, General Anesthesia, Special Care Dentistry 
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PENDAHULUAN  
Intellectual disability (ID) atau yang 

sebelumnya disebut dengan retardasi mental 

merupakan suatu gangguan fungsi adaptif dan 

intelektual dan terjadi debelum usia dewasa. 
American Association on Mental Retardation 

(AAMR) yang telah berganti nama menjadi 

American Association on Intellectual and 
Developmental Disabilities (AAIDD) 

menjelaskan bahwa definisi intellectual 

disability sama dengan definisi retardasi 
mental. Alasan utama perubahan istilah ini 

dikarenakan istilah intellectual disability 

dinilai merendahkan akan tetapi perubahan 

istilah tersebut tidak mengubah definisi 
kondisi tersebut.1–3 

Prevalensi intellectual disability pada 

anak-anak di bawah umur 18 tahun di negara 
maju diperkirakan mencapai 0,5-2,5%, di 

negara berkembang berkisar 4,6%. Insidens ID 

di negara maju berkisar 3-4 kasus baru per 
1000 anak dalam 20 tahun terakhir. Angka 

kejadian anak ID berkisar 19 per 1000 

kelahiran hidup dengan prevalensi akibat 

faktor genetik sebesar 17 – 47%.3,4  
Prevalensi ID tergantung pada definisi, 

metode pemeriksaan, dan populasi. Menurut 

statistik (berdasarkan definisi DSM-IV-TR), 
2,5% dari populasi mengidap  ID, dan 85% 

dari individu-individu jatuh di kisaran ringan. 

Pada tahun 2005-2006, sekitar 556,000 atau 

hanya 1,1% dari anak usia sekolah menerima 
bantuan untuk intellectual disability di 

program sekolah negeri di Amerika Serikat. 

Untuk beberapa alasan, anak-anak lebih sedikit 
dari yang diperkirakan, diidentifikasi sebagai 

memiliki cacat intelektual ringan. Karena lebih 

sulit untuk mendiagnosis cacat intelektual 
ringan daripada bentuk-bentuk yang lebih 

parah, para klinisi dapat menunda diagnosis 

dan memberikan manfaat dari keraguan untuk 

anak. Alasan lain yang berkontribusi terhadap 
perbedaan tersebut adalah penggunaan 

instrumen yang tidak teridentifikasi pada anak-

anak dengan ID ringan, beberapa anak-anak 
yang didiagnosis memiliki gangguan spektrum 

autisme dan ID mereka tidak ditangani, dan 

keengganan untuk membuat diagnosis pada 
siswa miskin atau minoritas karena 

overdiagnosis sebelumnya.1 

Intellectual disability tidak dapat 

dipisahkan dari tumbuh kembang seorang 
anak. Faktor penentu tumbuh kembang 

seorang anak pada garis besarnya adalah faktor 

genetik yang menentukan sifat bawaan anak 
tersebut dan faktor lingkungan. Penyebab 

terjadinya intellectual disability juga 

dikelompokkan atas penyebab biologis 

(prenatal, perinatal, post-natal) dan 
psikososial. Perawatan gigi dan mulut terhadap 

anak dengan ID tidak terbatas pada hal-hal 

yang darurat saja, namun mereka perlu juga 
memperoleh rehabilitasi yang menyeluruh agar 

gigi mereka dapat berfungsi dengan baik. 

Dalam hal ini penting untuk menekankan 
kontrol pola makan dan pendidikan mengenai 

kesehatan gigi dan mulut. Kesulitan 

komunikasi karena keadaan intellectual 

disability membuat anak lambat dalam 
menerima instruksi yang diberikan. Oleh 

karena itu, bantuan orang tua atau pengasuh 

sangat dibutuhkan, terutama pada saat anak 
masih sangat kecil.5,6 

Berdasarkan data tersebut, peran serta 

dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak 
sangat dibutuhkan dalam menjaga kesehatan 

rongga mulut pasien ID. Menurut American 

Association of Pediatric Dentistry (AAPD), 

beberapa anak dan individu berkebutuhan 
khusus yang membutuhkan perawatan gigi dan 

mulut menyeluruh, kecemasan akut, perilaku 

yang tidak kooperatif karena umur, kelainan 
fungsi kognitif atau kondisi medis 

membutuhkan sedasi dalam atau anestesi 

umum untuk menerima perawatan gigi dalam 

kondisi yang aman dan manusiawi.7  
Kasus yang akan dibahas adalah 

mengenai perawatan gigi pada anak laki-laki 

berusia 9 tahun dengan intellectual disability. 
Kajian pada makalah ini akan membahas, 

paparan kasus, pembahasan dan simpulan. 

Laporan kasus ini bertujuan untuk 
memberikan informasi mengenai pentingnya 

perawatan gigi pada anak intellectual 

disability ringan dengan anestesi umum. 

 

LAPORAN KASUS  

Seorang anak laki-laki usia 9 tahun 

datang ke Poliklinik Kedokteran Gigi Anak 
RSGM Universitas Padjadjaran diantar oleh 

ibunya dengan keluhan gigi kotor dan berbau 

tidak sedap, yang sudah terjadi sejak kurang 
lebih 2 tahun yang lalu. Pasien dan ibunya 

pernah ke dokter gigi, tetapi tidak dapat 

dilakukan perawatan. Berat badan pasien 

adalah 25 kg dan tingginya 130 cm. 
Pemeriksaan ekstraoral menunjukkan bahwa 

bentuk wajah cembung, analisis proporsi 
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horizontal wajah simetris, proporsi vertikal 
wajah simetris, lip seal negatif, bibir 

hipotonus, postur tubuh normal, dan posisi 

bahu seimbang. Analisis profil 

memperlihatkan bentuk jari kaki dan tangan, 
bentuk dan ukuran kepala, rambut, mata serta 

telinga dalam batas normal (Gambar 1). 

 

 
Gambar 1. Pemeriksaan ekstra oral pasien 

 

Pemeriksaan intraoral yang dilakukan di 

ruang operasi menunjukkan bahwa gigi geligi 
masih dalam fase geligi campuran, palatum 

tinggi, pulpitis reversibel pada gigi 55, 53, 63, 

65, 75, dan 85, pulpitis irreversible pada gigi 

54, nekrosis pulpa pada gigi 64, 73, 74, 83 dan 
84, dan gingivitis marginalis kronis pada 

rahang atas dan rahang bawah (lihat Gambar 2 

dan 3).  
Indeks plak termasuk dalam kategori 

sangat buruk. Berdasarkan caries risk 

assessment yang dilakukan, pasien termasuk 

pada risiko tinggi. Pemeriksaan radiografi 
yang dilakukan yaitu panoramik, menunjukkan 

adanya seluruh benih gigi permanen rahang 

atas dan rahang bawah yang lengkap.  
 

 
Gambar 2. Odontogram 

 
Gambar 3. Pemeriksaan intra oral: (a) oklusal 

rahang atas, (b) tampak depan, (c) oklusal 

rahang bawah, (d) tampak samping kiri 

 

 
Gambar 4. Radiograf panoramik 

 

Berdasarkan riwayat prenatal, pada 
masa kehamilan, usia ayah 35 tahun, ibu 35 

tahun. Ibu tidak sedang mengonsumsi obat-

obatan, tidak mengalami gangguan kesehatan, 

tidak merokok, dan tidak ada usaha abortus 
terhadap anak ini. Ayah tidak memiliki 

kebiasaan minum minuman keras dan tidak 

merokok di dekat ibu saat ibu mengandung. 
Berdasarkan riwayat prenatal saat kelahiran, 

anak lahir saat usia kandungan 40 minggu, 

persalinan spontan dengan berat badan lahir 
3910 gram. Berdasarkan riwayat post-natal 

diperoleh keterangan bahwa pasien 

mendapatkan ASI eksklusif selama 3 bulan, 

riwayat kesehatan anak selama satu tahun 
pertama sehat dan mengalami berat badan 

sesuai dengan usianya.  

Melalui anamnesis mengenai riwayat 
keterampilan terungkap bahwa pasien bisa 

tengkurap pada usia 5 bulan, duduk 8 bulan, 

kontak mata 3 bulan, kontak mata dan 

tersenyum 5 bulan, mengoceh 8 bulan, 
mengucapkan kata 16 bulan, tidak merangkak, 

berdiri 12 bulan, dan berjalan pada usia 16 

bulan. Pada saat lahir tidak terlihat kelainan 
maupun cacat dan tidak terdapat gangguan 

pertumbuhan fisik. 

Saat ini pasien menderita intellectual 
disability ringan. Melalui anamnesis terhadap 
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ibu pasien, pada saat usia 2 tahun pasien mulai 
memperlihatkan gejala. Hasil tes IQ 

berdasarkan skala Stanford Binnet 

menunjukkan bahwa nilai IQ pasien 60. Pasien 

mengalami keterlambatan bicara pada usia 3 
tahun, kemudian mulai usia 3 tahun pasien 

didiagnosis mengalami intellectual disability, 

rutin menjalani terapi okupasi, wicara, 
perilaku, tiga kali seminggu. Riwayat pedigree 

tidak memperlihatkan keluarga yang 

mengalami penyakit yang serupa. 
Pasien bersekolah di SLB. Kemampuan 

kognisi dalam mengamati masih belum 

berkembang baik, dapat mengikuti instruksi 

sederhana, kemampuan mengarahkan 
perhatian belum berkembang dan cenderung 

mudah beralih. Kemampuan sosialisasi dan 

bahasa sudah baik, dan pengucapan kata-kata 
jelas. Kemandirian dalam menyelesaikan tugas 

sehari-hari umumnya dapat diselesaikan 

meskipun harus dengan dukungan.  
Rencana perawatan yang akan dilakukan 

pada rahang atas adalah skeling dan 

profilaksis, aplikasi fluor topikal, pencabutan 

gigi 54 dan 64 dalam anestesi umum. Rencana 
perawatan yang akan dilakukan pada rahang 

bawah adalah skeling dan profilaksis, aplikasi 

fluor topikal ekstraksi gigi 74, 73, 83 dan 84 
dalam anestesi umum. 

 

 
Gambar 5. Pedigree 

 

Pada kunjungan awal dilakukan 

perkenalan dengan pasien dan orangtua, 
dilanjutkan dengan anamnesis pemeriksaan 

fisik, pemeriksaan ekstraoral, intraoral, 

penilaian plak, oral hygiene instruction dan 
foto rontgen panoramik. Orangtua pasien 

diberi penjelasan mengenai rencana perawatan 

yang akan dilakukan secara bertahap dan 

pilihan anestesi umum. Pertama-tama dicoba 
untuk dilakukan skeling rahang bawah dengan 

menggunakan ultrasonic scaler tetapi pasien 

tidak menuruti arahan dari operator. Kemudian 
orang tua setuju untuk dilakukan anestesi 

umum yang akan dilakukan di RSUD Al-

Ihsan.  
Setelah dilakukan pemeriksaan 

laboratorium, foto toraks, konsultasi dengan 

dokter spesialis anak dan dokter spesialis 

anestesi. Pasien kemudian dijadwalkan untuk 
dilakukan perawatan gigi dan mulut dalam 

anestesi umum. Perawatan ini dilakukan 

dengan metode one day surgery (ODS). 
Perawatan yang dilakukan pada pasien ini 

adalah skeling dan profilaksis rahang atas dan 

rahang bawah, aplikasi topikal fluoride serta 
ekstraksi gigi 54, 64, 74, 73, 83 dan 84 dalam 

anestesi umum. Pasien merespons baik pada 

perawatan yang dilakukan. Kontrol pada hari 

ketujuh pasca operasi memberi hasil baik 
yaitu: terlihat penyembuhan luka pasca 

ekstraksi, oedema pada marginal gingiva 

berkurang, terjadi penyembuhan pada daerah 
marginal gingiva paska skeling dan plak skor 

menurun. Orang tua pasien telah memberikan 

persetujuan tertulis mengenai publikasi kasus 

ini. 

 
Gambar 6. Profil pasien: (a) tampak samping, 

(b) tampak depan
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Gambar 7.  Keadaan rongga mulut setelah dilakukan perawatan gigi dan mulut: (a) gambaran oklusal 

rahang atas, (b) rahang bawah, (c) rahang bawah tampak depan 

 

 

 

 
Gambar 8. Gigi yang telah diekstraksi 

 

 

 

                Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Darah 

Nama Test Hasil Flag Unit Nilai Rujukan 

Hematologi     

Masa Perdarahan/ BT 1’00”  Menit 1~3 

Masa Pembekuan/CT 7’00”  Menit 5~11 

Darah rutin     

Hemoglobin 12.1  g/dL 11.5 ~ 15.5 

Leukosit 6200  Sel/uL 4500 ~ 13500 

Eritrosit 4.21 * Juta/uL 4.43 ~ 6.02 

Hematokrit 34.4 * % 35 ~ 45 

Trombosit 296000  Sel/uL 15000 ~ 440000 

Kimia klinik     

AST (SGOT) 44 * U/L 10 ~ 31 

ALT (SGPT) 33  U/L 9 ~ 36 

Fungsi Ginjal     

Ureum 19  mg/dL 10 ~ 50 

Kreatinin 0.43 * mg/dL 0.7 ~ 1.13 

Gula Darah     

Glukosa Darah Sewaktu 103  mg/dL 70~200 
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PEMBAHASAN  
Intellectual disability merupakan suatu 

kelainan dengan efek sosial yang besar dan 

tidak hanya memengaruhi penderita tetapi juga 

keluarga dan masyarakat. Jutaan orang di 
seluruh dunia memiliki kelainan tersebut 

dengan  prevalensi 1 sampai 3% di negara 

maju. WHO mendefenisikan Intellectual 
disability sebagai gangguan adanya 

perkembangan mental yang ditandai dengan 

keterlambatan fungsi secara konkret pada 
setiap tahap perkembangan serta berkontribusi 

terhadap tingkat kecerdasan seperti fungsi 

kognitif, bahasa, motorik dan sosialisasi.3 

Pada pasien dengan intellectual 
disability berat, kelainan kromosom yang 

umum terlihat adalah trisomy 21, tetapi 

semenjak adanya pemeriksaan susunan 
comparative genomic hybridization (CGH), 

dapat dijelaskan bahwa penyebab intellectual 

disability adalah delesi dan duplikasi 
submikroskopik sering terjadi. Pencarian 

terhadap defek gen yang menyebabkan 

intellectual disability sampai saat ini berfokus 

pada kromosom X. Lebih dari 80 gen terlibat 
dalam intellectual disability dengan pola 

penurunan X-linked. Pada bentuk autosomal, 

baik dikarenakan mutase de novo atau defek 
gen resesif diasumsikan lebih umum daripada 

bentuk X-linked dan penjelasan molekular 

mengenai hal tersebut merupakan tantangan 

baru pada penelitian dalam bidang ini.8 
Riwayat pedigree memperlihatkan tidak 

adanya keluarga maupun saudara yang juga 

mengalami intellectual disability. Pemeriksaan 
genetik menyeluruh belum pernah dilakukan 

pada pasien ini, sehingga sulit untuk menggali 

defek gen penyebab dan pola penurunan.  
Pemeriksaan menyeluruh mengenai 

kondisi medis pasien dengan intellectual 

disability sebaiknya dilakukan sebelum 

perawatan gigi dan mulut, agar operator dapat 
memahami pendekatan yang terbaik untuk 

pasien tersebut. Kondisi medis yang sering 

terjadi pada anak dengan intellectual 
disability, adalah cerebral palsy, kelainan 

kardiovaskular, gangguan konvulsif, 

penglihatan, pendengaran dan tuli.9 
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh 

dokter spesialis anak, pada pasien ini tidak 

ditemukan kelainan tersebut dan hasil 

laboratorium dalam batas normal.  
Saat pemeriksaan rongga mulut, pasien 

memiliki keterbatasan daya tangkap, perhatian 

yang berpindah, impulsif, memiliki toleransi 
yang rendah terhadap frustasi, dan mudah 

bosan. Pasien memperlihatkan kemajuan 

tingkah laku sejak awal kunjungan hingga 

kunjungan akhir dalam hal menyikat gigi 
walau harus dibantu oleh orang tua pasien. 

Secara bertahap pasien dapat menyikat gigi 

anterior, posterior kanan dan kiri, bagian 
dalam menggunakan metode Fones. Teknik 

penyikatan gigi yang diajarkan kepada pasien 

melalui metode Tell-Show-Do meningkatkan 
kemampuan motorik dan kognitifnya. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Burbidge (2010); dari penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa perkembangan motorik, 
baik itu motorik kasar maupun halus 

mempunyai hubungan kuat dengan 

kemampuan kognisi dan bicara pada anak 
dengan intellectual disability dibandingkan 

dengan anak tanpa intellectual disability.10 

Pemeriksaan plak pada pasien ini 
dilakukan sebanyak tiga kali yaitu waktu 

pemeriksaan awal, sebelum tindakan dan pada 

saat kontrol hari ke-7. Hasil yang didapatkan 

dari pemeriksaan plak adalah terdapat 
penurunan skor plak, sehingga dapat 

disimpulkan pasien dengan dibantu orang tua, 

mulai memberikan perhatian khusus pada 
kebersihan rongga mulut. Peningkatan 

kebersihan rongga mulut pada pasien 

intellectual disability merupakan kunci dari 

tindakan pencegahan. Menutur Anders dan 
Davis (2010), individu dengan intellectual 

disability memiliki kebersihan mulut yang 

lebih buruk, dan penyakit periodontium 
dengan prevalensi dan derajat keparahan yang 

lebih tinggi.11 

Rata-rata karies pada individu dengan 
intellectual disability sama atau lebih rendah 

daripada populasi umum. Tetapi, rata-rata 

karies yang tidak dilakukan perawatan lebih 

tinggi secara konsisten pada individu dengan 
intellectual disability. Dua kelompok yang 

merupakan risiko tinggi untuk memiliki 

masalah pada rongga mulut adalah individu 
dengan sindroma Down dan individu yang 

tidak kooperatif untuk dilakukan perawatan 

pada gigi dan mulut.11  
Pada pasien ini juga dilakukan 

pemeriksaan risiko karies dan didapatkan hasil 

risiko karies tinggi. Penanggulangan untuk hal 

ini adalah dengan pengendalian plak, 
menganalisis diet pasien, memberi anjuran diet 

rendah gula, aplikasi fluor topikal setiap 3 
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bulan, anjuran penggunaan krim CPP-ACP 
pada malam hari, dan kontrol ke dokter gigi 

anak setiap 3 bulan. Menurut AAPD, protokol 

perawatan karies untuk anak ≥ 6 tahun dengan 

resiko tinggi dan tidak kooperatif salah 
satunya adalah menggunakan pasta gigi 

dengan kandungan fluor yang lebih tinggi.12 

Adapun tindakan pencegahan tersebut tidak 
dapat dilakukan pada pasien ini karena risiko 

penelanan pasta gigi berfluor yang tinggi.  

Penatalaksanaan pasien ini di ruangan 
operasi berjalan dengan baik dan berjalan 

selama satu jam. Pasien kontrol pada 7 hari 

setelah operasi dan merespons dengan baik 

terhadap perawatan yang telah diberikan. 
Pendekatan dengan anestesi umum ini lebih 

dipilih dibanding dengan sedasi intravena 

mengingat pada anestesi umum diperoleh 
monitoring yang lebih baik terhadap jalan 

nafas pasien. 

 

KESIMPULAN 

Perawatan gigi dan mulut dengan 

anestesi umum untuk penyandang intellectual 

disability dapat dijadikan pilihan pada pasien 
yang tidak kooperatif. Dokter gigi anak 

memegang peran penting dalam peningkatan 

kesehatan gigi dan rongga mulut pada 
penyandang intellectual disability. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1.  Kliegman R, Stanton B, St.Geme J, 
Schor N, Behrman R. Nelson Textbook 

of Pediatrics. 19th ed. Kliegman R, 

editor. Philadelphia: Elsevier; 2011.  
2.  Shea SE. Intellectual Disability (Mental 

Retardation). Pediatr Rev. 

2012;33(3):110–21.  
3.  Katz G, Lazcano-Ponce E. Intellectual 

disability: definition, etiological factors, 

classification, diagnosis, treatment and 

prognosis. Salud Publica Mex [Internet]. 
2008;50(2):132–41. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1

8470340# 
4.  Sunarwati T. Retardasi Mental. Sari 

Pediatr. 2000;2(3):170–7.  

5.  Armatas. Mental retardation: 
definitions, etiology, epidemiology and 

diagnosis. J Sport Heal Res. 

2009;1(2):112–22.  

6.  Nowak. Mental Retardation. Dentistry 
for the Handicapped Patient. St. Louis, 

Missouri: Mosby; 1976.  

7.  Council R. Use of Anesthesia Providers 
in the Administration of Office-based 

Deep Sedation/General Anesthesia to 

the Pediatric Dental Patient. Pediatr 

Dent [Internet]. 2017;39(6):308–11. 
Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2

9179370 
8.  Ropers HH. Genetics of intellectual 

disability. Curr Opin Genet Dev. 

2008;18(3):241–50.  
9.  National Institute of Dental and 

Craniofacial Research. Practical Oral 

Care for People with an Intellectual 

Disability. Todays FDA [Internet]. 
2015;27(6):64–7. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2

6640888 
10.  Burbidge C, Oliver C, Moss J, Arron K, 

Berg K, Furniss F, Hill L, Trusler K, 

Woodcock K. The association between 
repetitive behaviours, impulsivity and 

hyperactivity in people with intellectual 

disability. J Intellect Disabil Res. 

2010;54(12):1078–92.  
11.  Anders PL, Davis EL. Oral health of 

patients with intellectual disabilities: A 

systematic review. Spec Care Dent. 
2010;30(3):110–7.  

12.  AAPD. Caries-risk Assessment and 

Management for Infants, Children, and 

Adolescents AMERICAN ACADEMY 
OF PEDIATRIC DENTISTRY 

RECOMMENDATIONS: BEST 

PRACTICES 205 Review Council 
Council on Clinical Affairs. 2014;205–

12. Available from: 

https://www.aapd.org/globalassets/medi
a/policies_guidelines/bp_cariesriskasses

sment.pdf 

 

 
 

 

http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/CDJ


Cakradonya Dental Journal p-ISSN: 2085-546X; e-ISSN: 2622-4720. 

Available at http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/CDJ 

Cakradonya Dent J; 12(1): 56-63 

56 

 

AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL 70% DAUN BIDURI (Calotropis gigantea) 

TERHADAP Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 29523 

 

ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF 70% ETHANOL EXTRACT OF LEAF BIDURI 

(Calotropis gigantea) AGAINST Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 29523 
 

Zulfan M Alibasyah, Diana Setya Ningsih, Maya Putri Sinda 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala 

Corresponding Author: ufanraiz@yahoo.com 
 

 

Abstrak 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 29523 merupakan bakteri biakan murni yang bersifat 

anaerob fakultatif Gram-negatif. Bakteri ini dominan pada periodontitis agresif lokalisata dan 
berperan penting dalam patogenesisnya. Daun biduri (Calotropis gigantea) mengandung flavonoid, 

fenol, tanin, saponin, terpenoid, dan alkaloid yang merupakan senyawa antibakteri. Metode maserasi 

dilakukan untuk pembuatan ekstrak Calotropis gigantea dengan menggunakan etanol 70% sebagai 
bahan pelarut. Penelitian ini termasuk eksperimental laboratoris menggunakan metode difusi sumuran 

dalam pengujian aktivitas antibakteri ekstrak etanol 70% daun Calotropis gigantea terhadap 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 29523 pada konsentrasi 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 

dan 30%. Setiap konsentrasi menunjukkan hasil zona hambat sebesar 3,3 mm, 9,6 mm, 11 mm, 12,7 
mm, 14,4 mm, dan 16,6 mm. Didapatkan hasil zona hambat yang berbeda pada berbagai konsentrasi, 

dan hasil hambatan semakin besar pada konsentrasi yang semakin tinggi. Analisis dengan uji one way 

Anova menunjukkan nilai signifikansi p<0,05 yang menyatakan semua hasil penelitian ini memiliki 
perbedaan bermakna. Berarti bahwa ekstrak etanol 70% daun biduri (Calotropis gigantea) dalam 

berbagai konsentrasi di atas dapat menghambat pertumbuhan Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ATCC 29523.  
Kata Kunci: Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Daun biduri, Difusi Sumuran 

 

 

Abstract 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 29523 is a purely culture of Gram-negative 

facultative anaerobes. This bacterium is dominant in localized aggressive periodontitis and plays an 

important role in its pathogenesis. Biduri leaves (Calotropis gigantea) contain flavonoids, phenols, 
tannins, saponins, terpenoids, and alkaloids which are antibacterial compounds. The maceration 

method was carried out for the production of Calotropis gigantea extract using 70% ethanol as a 

solvent. This research is an experimental laboratory using diffusion well method in testing 

antibacterial activity of 70% ethanol extract of Calotropis gigantea leaves against Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans ATCC 29523 at concentrations of 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, and 30%. Each 

concentration showed inhibition zone results of 3.3 mm, 9.6 mm, 11 mm, 12.7 mm, 14.4 mm and 16.6 

mm. There are different inhibitory zone results at various concentrations, where the inhibition results 
will be greater at higher concentrations. Analysis with one way ANOVA test showed a significance 

value of p<0.05 which means that this study had significant differences. It can be concluded that 70% 

ethanol extract of the leaves of biduri (Calotropis gigantea) in various concentrations as written above 
can inhibit the growth of Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 29523.  

Keyword: Aggregatibacter actinomycetemcomitans, biduri leaves, well diffusion 
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PENDAHULUAN 
Bakteri Aggregatibacter actinomycetem 

comitans (A. actinomycetemcomitans) 

merupakan Gram-negatif anaerob yang 

bersifat fakultatif, dengan bentuk cocobacillus, 
dan non-motil. Bakteri ini tidak bercabang, 

berukuran sekitar 0,4x1,0 µm dengan suhu 

pertumbuhan optimum 37°C, dan kolonisasi 
utamanya berada dalam plak subgingiva.1,2 A. 

actinomycetemcomitans ditemukan sebagai 

patogen utama pada periodontitis agresif 
lokalisata, yang dikarakteristikkan dengan 

kerusakan ligamen periodontal dan tulang 

alveolar secara cepat.2,3  

Terapi utama periodontitis agresif dapat 
dilakukan dengan terapi mekanis (scaling  dan 

root planing) serta terapi penunjang berupa 

terapi kimiawi (antibiotik dan obat kumur) 
untuk menghilangkan bakteri yang masih 

tersisa. Dewasa ini masyarakat telah 

meminimalisir penggunaan obat-obatan 
sebagai bahan terapi, karena dapat 

menimbulkan efek samping berupa resistensi 

bakteri terhadap antibiotika serta gangguan 

pengecapan dan perubahan warna gigi.4 
Masyarakat telah beralih memanfaatkan 

tumbuhan herbal sebagai bahan terapi, salah 

satunya adalah tumbuhan biduri (Calotropis 
gigantea).5 Tumbuhan biduri (Calotropis 

gigantea) di Provinsi Aceh biasa dikenal 

sebagai tumbuhan rubik. Berbagai bagian pada 

tumbuhan biduri (Calotropis gigantea) seperti 
getah, batang, akar, daun, dan bunganya telah 

teridentifikasi mengandung senyawa bioaktif.5  

Beberapa penelitian telah dikembangkan 
untuk meneliti tumbuhan biduri (Calotropis 

gigantea). Penelitian Ishnava et al. (2011)6 

menggunakan ekstrak getah biduri (Calotropis 
gigantea) ditemukan dapat menghambat S. 

mutans dan L. acidophilus dengan aktivitas 

sebesar 19 mm. Penelitian Radhakrishnan et 

al. (2014)7 dengan ekstrak batang dan akar 
biduri (Calotropis gigantea) menunjukkan 

aktivitas antibakteri yang efektif terhadap 

bakteri S. aureus,  E. coli, V. chloerae, P. 
aeruginosa, dan S. Typhi. Pada ekstrak batang 

didapatkan jangkauan hambat 9-12 mm, 

sedangkan pada ekstrak akar didapatkan zona 
hambat sebesar 8-11 mm. Selain itu, penelitian 

Dutta et al. (2014)8 yang menggunakan ekstrak 

etanol daun biduri (Calotropis gigantea) juga 

menemukan daya antibakteri yang signifikan 
terhadap E. coli dengan luas hambat 2,8 cm.  

Seluruh bagian pada tumbuhan biduri 
(Calotropis gigantea) dapat digunakan untuk 

menghambat pertumbuhan berbagai bakteria. 

Beberapa penelitian sebelumnya yang 

membandingkan ekstrak daun, bunga, dan 
buah biduri (Calotropis gigantea), 

mendapatkan hasil bahwa ekstrak daun 

mengandung sifat antibakteri yang paling 
tinggi.5,9,10 Penelitian Dutta et al. (2014)8 

terhadap uji fitokimiawi ekstrak etanol daun 

biduri (Calotropis gigantea) berhasil 
mengidentifikasi kandungan flavonoid yang 

menghasilkan warna hijau, fenol berwarna biru 

kehitaman, alkaloid berwarna merah 

kecoklatan, terpenoid berwarna oranye, tanin 
berwarna biru kehitaman, serta pada tes 

karbohidrat terbentuk cincin berwarna ungu. 

Penelitian Dewi dkk. (2018)11 menggunakan 
ekstrak etanol daun biduri (Calotropis 

gigantea) dengan berbagai konsentrasi sebagai 

antibakteri terhadap Staphylococcus aureus 
menunjukkan bahwa konsentrasi terkecil 20% 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

sebesar 26,2 mm; sedangkan konsentrasi 

tertinggi 100% menghambat perumbuhan 
bakteri sebesar 31,5 mm. Perbedaan zona 

hambat dapat disebabkan oleh adanya 

pengenceran pada setiap konsentrasi.11 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, 

maka akan dilakukan penelitian mengenai 

aktivitas antibakteri ekstrak etanol 70% daun 

biduri (Calotropis gigantea) terhadap A. 
actinomycetemcomitans ATCC 29523. 

 

BAHAN DAN METODE 
Penelitian ini adalah penelitian 

eksperimental laboratoris menggunakan post 

test design only control group dan dikerjakan 
pada bulan Desember 2018. Sampel penelitian 

ini adalah daun biduri (Calotropis gigantea) 

dengan karakteristik berwarna hijau segar 

yang didapat dari pantai Ulelheu, Banda Aceh. 
Bakteri biakan murni A. 

Actinomycetemcomitans  ATCC 29523 didapat 

dari Laboratorium Oral Biology FKG UI. 
Pembuatan ekstrak dilakukan dengan metode 

maserasi, digunakan untuk menguji antibakteri 

dari ekstrak yang dihasilkan menggunakan 
metode difusi sumuran. 

Untuk pembuatan ekstrak etanol 70% 

daun biduri (Calotropis gigantean) dibutuhkan 

sebanyak 2 kg daun dan di cuci terlebih dahulu 
di bawah air mengalir, ditiriskan, dipisahkan  

dengan tulang daun, dan dibiarkan selama 
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tujuh  hari pada suhu ruangan hingga kering. 
Simplisia daun yang sudah kering di potong 

kecil-kecil dan di blender, kemudian 

dimasukkan ke dalam larutan etanol 70% dan 

dimaserasi selama 3x24 jam pada suhu 
ruangan. Hasil maserasi disaring dengan 

corong bucher dan kertas Whatmann no.1 

untuk memisahkan filtrat dan residu. Filtrat 
ditampung ke dalam tabung Erlenmeyer. 

Kemudian dilakukan pemekatan filtrat dengan 

rotary evapotary untuk mendapatkan ekstrak 
yang kental. Selanjutnya dilakukan uji 

fitokimia untuk mengidentifikasi kandungan 

kimiawi pada ekstrak etanol 70% daun biduri 

(Calotropis gigantea). Kandungan kimia yang 
diuji adalah flavonoid, fenol, tanin, saponin, 

terpenoid, dan alkaloid. 

Ekstrak murni (100%) daun biduri 
(Calotropis gigantea) yang telah didapat 

diencerkan dengan akuades agar didapatkan 

konsentrasi 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, dan 
30% kemudian dihomogenkan dengan 

menggunakan vortex. Rumus yang digunakan 

untuk mengencerkan ekstrak adalah 

 
 

 
Keterangan: 

C1  konsentrasi awal 

C2  konsentrasi akhir 

V1  volume awal 

V2  volume akhir 

 

Selanjutnya ekstrak diencerkan untuk 

mendapatkan volume menggunakan rumus 
sebagai berikut: 

 

 
 

Dilanjutkan dengan uji konfirmasi A. 

actinomycetemcomitans ATCC 29523 dengan 

pewarnaan Gram. Langkah pertama yang 
dilakukan pada pewarnaan Gram dengan 

jarum ose yang telah dipijarkan untuk 

mengambil bakteri dari media, kemudian 
dioleskan pada permukaan kaca preparat, 

lalukan di atas lampu spiritus agar terfiksasi. 

Tetesi kaca preparat dengan crystal violet dan 

biarkan selama 60 detik, lalu cuci di bawah 
aliran akuades. Selanjutnya teteskan lugol di 

atas kaca preparat dan biarkan selama 60 detik, 

dicuci    kembali    menggunakan    akuades 
mengalir. Tetesi dengan alkohol 96% hingga 

berwarna jernih, kemudian ditetesi safranin 

dan tunggu 45 detik lalu gunakan kembali 

akuades mengalir untuk pencucian. 
Selanjutnya teteskan minyak emersi pada kaca 

preparat yang sudah kering, kemudian diamati 

di bawah mikroskop cahaya. Hasil yang 

terlihat pada morfologi A. 
actinomycetemcomitans ATCC 29523 adalah 

berwarna merah karena termasuk bakteri 

Gram-negatif yang tidak mampu 
mempertahankan zat warna crystal violet. 

Selanjutnya dilakukan peremajaan pada 

bakteri dengan mengambil sebanyak 1-3 
goresan ose A. actinomycetemcomitans pada 

media, kemudian Mueller Hinton Agar (MHA) 

dalam petri dish digunakan sebagai media 

untuk inokulasi bakteri dengan metode streak 
T. Petri dish dimasukkan ke dalam anaerobic 

jar lalu dimasukkan ke dalam inkubator CO2 

dengan suhu 37°C selama 24 jam untuk proses 
inkubasi. Pekerjaan dilanjutkan dengan 

pembuatan suspensi A. Actionmycetem 

comitans dengan menggunakan jarum ose 
yang telah dipijarkan untuk mengambil 

bakteri, lalu bakteri di ose dimasukkan ke 5ml 

larutan NaCl 0,85% dalam tabung reaksi. 

Kemudian larutan dalam tabung reaksi 
dihomogenkan menggunakan vortex.  Larutan 

Mc.Farland 0,5 (5 x 108 CFU/ml) dapat 

digunakan untuk menyetarakan kekeruhan 
larutan. 

Uji aktivitas antibakteri yang diperoleh 

dari ekstrak etanol 70% daun biduri 

(Calotropis gigantea) terhadap A. 
actinomycetemcomitans ATCC 29523 pada 

media Mueller Hilton Agar (MHA) diuji 

menggunakan metode difusi sumuran. Pada 
pengujian dilakukan replika sebanyak 3 kali. 

Sumuran berdiameter 6 mm dengan 

kedalaman 4 mm dibuat menggunakan 
perforator sebanyak 6 lubang pada media 

MHA yang telah diinokulasi A. 

actinomycetemcomitans ATCC 29523, 

kemudian ekstrak etanol daun biduri 
(Calotropis gigantea) dengan konsentrasi 

kelipatan 5 dari 5% hingga 30% dimasukkan 

masing-masing 0,5 µl dalam lubang sumuran 
yang telah ditandai. Digunakan metronidazol 

sebagai kontrol positif dan akuades sebagai 

kontrol negatif. Petri dish yang sudah diisi 
media, bakteri, dan ekstrak dimasukkan ke 

dalam inkubator CO2 dengan suhu 37°C 

selama 1 hari untuk proses inkubasi. 

Selanjutnya digunakan alat ukur (jangka 
sorong) untuk mengukur diameter dari zona 

hambat yang diperoleh. Hasil pengukuran 

C1 . V1 = C2 . V2 

Vpengencer = V2 – V1 
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yang diperoleh diinterpretasikan berdasarkan 
tabel klasifikasi Davis dan Stout (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Klasifikasi Davis dan Stout.

12 

Diameter Zona 

Terang 

(mm) 

Kemampuan Daya Hambat 

Pertumbuhan Bakteri 

> 20  Sangat Kuat 

11-20  Kuat 

5-10  Sedang 

<5  Lemah 

 

Perangkat lunak SPSS digunakan untuk 

menganalisis data. Uji yang dilakukan adalah 
One Way Analysis of Variance (ANOVA) 

untuk melihat antibakteri yang diperoleh dari 

ekstrak etanol 70% daun biduri (Calotropis 

gigantea) terhadap Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans ATCC 29523. 

 

HASIL  
Hasil ekstraksi daun biduri (Calotropis 

gigantea) dengan pelarut etanol didapatkan 

sebanyak 40 ml ekstrak murni 100% dengan 

warna hijau kehitaman seperti yang terlihat 
pada Gambar 1.  

 

 
Gambar 1. Hasil ekstrak etanol 70% daun biduri 

(Calotropis gigantea) 

 

Uji fitokimiawi ekstrak etanol 70% daun 

Calotropis gigantea menunjukkan flavonoid, 

tanin, saponin, terpenoid, dan alkaloid positif 
terkandung dalam ekstrak yang dapat dilihat 

dalam Tabel 2. 

 
Tabel 2.  Hasil uji fitokimiawi ekstrak etanol 70% 

daun Calotropis gigantea. 

Uji Fitokimia Hasil Uji 

Flavonoid + 

Fenol + 

Tanin + 

Saponin + 

Terpenoid + 

Alkaloid + 

Keterangan : (+) ada kandungan 

Hasil ekstrak murni 100% diencerkan 
dengan akuades untuk menghasilkan beberapa 

variabel konsentrasi yaitu 5, 10, 15 20, 25, dan 
30 (%) yang terlihat dalam Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Ekstrak etanol 70% daun biduri 

(Calotropis gigantea) yang telah diencerkan 

 
Aggregatibacterctinomycetemcomitans 

ATCC 29523 yang telah di kultur dalam media 

Mueller Hinton Agar (MHA) dan diinkubasi 
pada suhu 37°C selama 1 hari menunjukkan 

adanya koloni Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ATCC 29523 

berwarna putih kekuningan dan memiliki 
permukaan yang cembung. Morfologi koloni  

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

ATCC 29523 pada media MHA terlihat pada 
Gambar 3.  

 

 
Gambar 3. Hasil kultur Aggregatibacter  

actinomycetemcomitans ATCC 29523 pada media 

MHA. 

 
Uji antibakteri yang diperoleh dari 

ekstrak etanol 70% daun biduri (Calotropis 

gigantea) terhadap Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ATCC 29523 
dilakukan dengan tiga kali pengulangan 

(triplo). Hasil yang didapat menunjukkan 

adanya daya hambat yang dinyatakan dengan 
adanya zona bening (clear zone) di sekitar 

lubang/sumuran yang telah berisi ekstrak daun 

biduri (Calotropis gigantea).  
Rata-rata zona hambat yang didapat 

dikelompokkan mengikuti klasifikasi 

kemampuan daya hambat menurut Davis dan 

Stout seperti yang terlihat dalam Tabel 3. 
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Tabel 3. Hasil pengujian aktivitas antibakteri ekstrak 

etanol 70% daun Calotropis gigantea terhadap 

Agggregatibacter actinomycetem comitans  

Konsetrasi 

bahan uji 

Rata-rata zona 

hambat (mm) 

Kemampuan daya 

hambat 

  5%   3,3 Lemah 

10%   9,6 Sedang 
15%        11,0 Kuat 

20% 12,7 Kuat 

25% 14,4 Kuat 

30% 16,6 Kuat 

Kontrol negatif 

(akuades) 

0 Tidak Ada 

Kontrol positif 

(metronidazole) 

 30,5 Sangat Kuat 

 

Berdasarkan klasifikasi kemampuan 

daya hambat David dan Stout, didapatkan hasil 
zona hambat yang bervariasi pada setiap 

konsentrasi ekstrak. Pada tabel di atas dapat 

disimpulkan konsentrasi yang semakin tinggi 
menghasilkan zona hambat yang semakin 

besar. Pada kontrol negatif menggunakan 

akuades tidak didapatkan zona hambat, 
sedangkan hasil pengamatan pada kontrol 

positif menggunakan metronidazol 

menunjukkan zona hambat paling besar di 

antara setiap konsentrasi yang di uji. 
Uji One way Anova digunakan sebagai 

uji statistik pada penelitian ini, dengan syarat 

kelompoknya lebih dari dua dan data harus 
terdistribusi normal serta homogen. Terdapat 8 

kelompok perlakuan pada penelitian ini. 

Didapatkan hasil yang normal pada uji 

normalitas dan homogenitas terhadap varian 
data dengan nilai p>0,05. Tabel 4 

 
Tabel 4. Hasil Least Significant Difference (LSD) 

 K  

5% 

K  

10% 

K  

15% 

K  

20% 

K  

25% 

K  

30% 

K   5% -   .014*   .004*   .001*   .000*    .000* 

K 10%    .014 - .545 .187 .049    .008* 

K 15%    .004* .545 - .453 .143   .024* 
K 20%    .001* .187 .453 - .445 .096 

K 25%    .000*   .049* .143 .445 - .329 

K 30%    .000*   .008*   .024* .096 .329 - 

*=p<0,05 : memiliki perbedaan yang bermakna 

 

Uji one way Anova juga menunjukkan 
bahwa kelompok uji berpengaruh terhadap 

pertumbuhan Aggregatibacter actinomycetem 

comitans ATCC 29523 dengan nilai p<0,05. 

Kemudian hasil uji statistik pada penelitian ini 
dianalisis menggunakan Least Significant 

Difference (LSD). Hasil LSD menunjukkan 
adanya perbedaan bermakna pada beberapa 

konsentrasi yang diuji dengan menghasilkan 

nilai p<0,05 yang tertera dalam Tabel 4. 

 

PEMBAHASAN 
Penelitian dilakukan terhadap bakteri 

yang dinyatakan sebagai patogen utama pada 
periodontitis agresif lokal. Salah satu penyakit 

yang mengenai jaringan periodontal gigi 

adalah periodontitis agresif, ditandai oleh 
terjadinya kerusakan dengan sangat cepat pada 

tulang alveolar dan ligamentum periodontal.2 

Bakteri yang berperan penting dalam 

periodontitis agresif lokal adalah 
Aggregatibacteractinomycetemcomitans yang 

merupakan bakteri fakultatif anaerob Gram-

negatif yang berbentuk coccobacillus.1 Hasil 
kultur Aggregatibacteractinomycetemcomitans 

ATCC 29523 pada media Mueller Hinton 

Agar (MHA) menunjukkan pertumbuhan 
bakteri berbentuk bulat dan cembung berwarna 

putih kekuningan. Uji konfirmasi bakteri  

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

ATCC 29523 dengan pewarnaan Gram yang 
diamati dengan mikroskop cahaya pada 

pembesaran 100 kali memperlihatkan koloni 

berbentuk coccobacillus dan berwarna merah 
muda. Koloni yang tampak berwarna merah 

muda membuktikan bahwa Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ATCC 29523 adalah 

bakteri yang memiliki senyawa lipid tinggi 
pada dinding sel dengan susunan yang tipis 

sehingga berpengaruh pada saat proses 

pewarnaan Gram, bakteri ini tidak dapat 
berupaya mempertahankan zat warna crystal 

violet.13 

Penelitian ini dilakukan dengan menguji 
efek antibakteri yang diperoleh dari ekstrak 

etanol 70% daun biduri (Calotropis gigantea) 

terhadap bakteri A. actinomycetemcomitans 

ATCC 29523. Daun biduri (Calotropis 
gigantea) adalah tumbuhan yang biasa 

digunakan sebagai bahan dasar untuk 

pengobatan tradisional. Daun biduri 
(Calotropis gigantea) mengandung senyawa 

metabolit sekunder yang memiliki kegunaan 

sebagai antibakteri seperti senyawa flavonoid, 
fenol, tanin, saponin, terpenoid, dan senyawa 

alkaloid. Kandungan antibakteri pada ekstrak 

daun biduri (Calotropis gigantea) sangat 

mudah didapat dengan menggunakan pelarut 
etanol. Penggunaan pelarut etanol dapat 

bereaksi dengan baik karena pelarut etanol 
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memiliki toksisitas rendah, titik didih rendah, 
dan tidak berbahaya, serta memiliki sifat non 

polar yang mampu melarutkan lebih banyak 

senyawa antibakteri pada daun biduri 

(Calotropis gigantea) yang bersifat sitotoksik. 
Berdasarkan pengujian fitokimiawi yang 

dilakukan, didapatkan hasil bahwa ekstrak 

etanol 70% daun biduri (Calotropis gigantea) 
positif mengandung senyawa-senyawa 

antibakteri yaitu flavonoid, fenol, tanin, 

saponin, terpenoid, serta senyawa alkaloid 
yang merupakan kandungan metabolit 

sekunder. Uji fitokimiawi pada penelitian ini 

memiliki hasil yang sama dengan penelitian 

Dutta et al. (2014)8 terhadap kandungan 
ekstrak etanol daun biduri (Calotropis 

gigantea). Dinyatakan bahwa ekstrak tersebut 

juga memiliki senyawa flavonoid, saponin, 
tanin, alkaloid, dan terpenoid. 

Kandungan metabolit sekunder ekstrak 

etanol 70% daun biduri (Calotropis gigantea) 
pada penelitian ini berhasil menghambat 

pertumbuhan bakteri Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ATCC 29523. 

Kemampuan ekstrak daun biduri (Calotropis 
gigantea) untuk menghambat pertumbuhan 

bakteri A. actinomycetemcomitans ATCC 

29523 terlihat mulai dari konsentrasi rendah 
(5%) hingga konsentrasi tinggi (30%), 

kemampuan ini disebabkan karena setiap 

konsentrasi yang digunakan mengandung 

senyawa antibakteri dan memiliki aktivitas 
bakteriostatik yang mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri. Senyawa flavonoid 

dapat menonaktifkan adhesin mikroba, enzim, 
dan protein pembawa sel untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri.14 Senyawa flavonoid 

juga dapat menghambat replikasi DNA.11 
Senyawa saponin bekerja dengan 

menghancurkan sifat permeabilitas bakteri 

sehingga menyebabkan kematian sel  bakteri. 

Saponin juga dapat menyebar dari membran 
luar dan mengakibatkan terganggu serta 

berkurangnya kestabilan dari membran sel.15 

Senyawa tanin dapat membentuk ikatan 
kompleks dengan protein polipeptida dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri, sehingga 

terganggunya proses sintesis protein dan 
akibatnya terjadi kerusakan pada sel bakteri.11 

Senyawa alkaloid memiliki kemampuan 

mensistesis dinding dari sel bakteri dan juga 

dapat menghancurkan DNA.16 

Besar kemampuan antibakteri yang 

diperoleh dari ekstrak etanol 70% daun biduri 

(Calotropis gigantea) berupa dapat 
menghambat pertumbuhan bakteri, berbeda-

beda tergantung pada penggunaan 

konsentrasinya. Penelitian ini menunjukkan 

daya hambat paling besar terdapat pada 
konsentrasi tertinggi yaitu 30%. Knsentrasi 

yang semakin tinggi dari ekstrak etanol 70% 

daun biduri (Calotropis gigantea) yang 
digunakan, menghasilkan kemampuan hambat 

yang lebih besar terhadap bakteri 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
ATCC 29523 (Tabel 5.1). Semakin banyak 

kandungan metabolit sekunder maka semakin 

tinggi kemampuan antibakteri dari ekstrak 

etanol 70% daun biduri (Calotropis gigantea). 
Semakin tinggi konsentrasi ekstrak etanol 70% 

daun biduri (Calotropis gigantea) akan 

semakin baik digunakan sebagai antibakteri, 
hal ini disebabkan karena akan semakin 

banyak jumlah kandungan metabolit sekunder 

pada konsentrasi yang semakin tinggi. Hasil 
dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Majundar (2014)17 yang juga menggunakan 

ekstrak tumbuhan biduri (Calotropis gigantea) 

sebagai antibakteri. Hasil penelitian Alluri dan 
Majumdar menunjukkan ekstrak tumbuhan 

biduri (Calotropis gigantea) dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri pada 
konsentrasi 0.125 mg/ml, 0.25 mg/ml, 0.5 

mg/ml, 1.0 mg/ml, dan 2.0 mg/ml yang 

digunakan, berdasarkan hasil diperoleh bahwa 

semakin tinggi konsentrasi ekstrak tumbuhan 
biduri (Calotropis gigantea) maka efek 

antibakteri yang didapatkan akan semakin 

besar pula.17 Konsentrasi hambat minimal 
yang diperoleh dari ekstrak etanol 70% daun 

biduri (Calotropis gigantea) terhadap 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
ATCC 29523 juga dipengaruhi oleh banyak 

atau sedikitnya tingkat pengenceran ekstrak 

yang dilakukan.  Semakin sedikit akuades 

yang digunakan untuk pengenceran maka akan 
semakin banyak kandungan metabolit 

sekunder yang didapat, sebaliknya jika 

semakin banyak akuades yang digunakan 
untuk pengenceran maka akan semakin sedikit 

kandungan metabolit sekundernya. Banyak 

atau sedikitnya kandungan metabolit sekunder 
pada ekstrak daun biduri (Calotropis gigantea) 

yang dihasilkan oleh tingkat pengenceran 

ekstrak daun biduri (Calotropis gigantea) 

sesuai dengan penelitian Dewi (2018)11 yang 
menyatakan bahwa perbedaan ekstrak daun 

biduri (Calotropis gigantea) dalam 
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menghambat pertumbuhan bakteri pada setiap 
konsentrasi disebabkan oleh pengenceran yang 

dilakukan. Semakin rendah pengenceran maka 

semakin banyak dan semakin besar 

kemampuan senyawa antibakteri dalam 
menghambat pertumbuhan bakteri.11  

Analisis data terhadap diameter zona 

hambat bakteri A. actinomycetemcomitans 
ATCC 29523 menggunakan one-way Anova 

menghasilkan nilai p<0.05 (Lampiran 8). Nilai 

p<0,05 berarti memiliki kesimpulan perbedaan 
bermakna dari daya hambat bakteri pada 

berbagai kelompok konsentrasi ekstrak daun 

biduri (Calotropis gigantea). Berbagai 

konsentrasi ekstrak etanol 70% daun biduri 
(Calotropis gigantea) yang digunakan dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
ATCC 29523, namun daya hambat bakteri 

yang dihasilkan berbeda. Perbedaan besarnya 

daya hambat bakteri yang dihasilkan oleh 
berbagai konsentrasi pada ekstrak etanol 70% 

daun biduri (Calotropis gigantea) ini terjadi 

karena perbedaan jumlah kandungan metabolit 

sekunder sebagai antibakteri pada masing-
masing konsentrasi. Konsentrasi yang paling 

tinggi menghasilkan daya hambat bakteri yang 

lebih besar terhadap A actinomycetemcomitans 
ATCC 29523 karena memiliki lebih banyak 

komponen senyawa antibakteri.  

Hasil uji lanjut Least Significant 

Difference (LSD) terhadap diameter zona 
hambat bakteri A. actinomycetemcomitans 

ATCC 29523 berdasarkan Tabel 5.2 memiliki 

kesimpulan perbedaan bermakna dengan nilai  
p<0.05 yang diperoleh dari setiap konsentrasi, 

kontrol negatif (aquades), dan kontrol positif 

(metronidazole) dalam menghambat 
pertumbuhan bakteri. Perbedaan bermakna 

nilai signifikansi pada diameter zona hambat 

bakteri A. actinomycetemcomitans ATCC 

29523 disebabkan oleh pengaruh dari berbagai 
konsentrasi ekstrak etanol 70% daun biduri 

(Calotropis gigantea) serta kontrol positif 

(metronidazol) dan kontrol negatif (akuades). 
Aktivitas antibakteri pada masing-masing 

konsentrasi ekstrak etanol 70% daun biduri 

(Calotropis gigantea) memberikan efek yang 
berbeda. Perbedaan zona hambat bakteri pada 

tiap kelompok perlakuan dapat disebabkan 

oleh setiap peningkatan konsentrasi yang 

berpengaruh terhadap peningkatan efektifitas 
antibakteri yang terkandung dalam daun biduri 

(Calotropis gigantea), sehingga setiap 

konsentrasi akan menghasilkan perbedaan 
pada zona hambatnya.18 Metronidazol sebagai 

kontrol positif dalam penelitian ini dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
ATCC 29523 sangat lebih baik dari pada 

berbagai konsentrasi ekstrak etanol 70% daun 

biduri (Calotropis gigantea). Kontrol positif 
menghasilkan zona hambat bekteri yang lebih 

besar dibandingkan dengan berbagai 

konsentrasi ekstrak etanol 70% daun biduri 
(Calotropis gigantea) yang digunakan. 

Keadaan ini terjadi karena kontrol positif 

(metronidazol) termasuk dalam obat golongan 

antibiotika yang memiliki spektrum luas serta 
juga efektif melawan bakteri anaerob Gram 

negatif, salah satunya adalah bakteri 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 
Selain itu antibiotik metronidazol juga 

memiliki kandungan bahan aktif yang bersifat 

murni. Metronidazol dapat merusak DNA, 
mengakibatkan terhambatnya sintesis asam 

nukleat sehingga dapat mengganggu 

pertumbuhan bakteri. Konsentrasi ekstrak 

etanol 70% daun biduri (Calotropis gigantea) 
yang tinggi akan lebih banyak mengandung 

senyawa antibakteri dan semakin efektif dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri. Berbeda 
dengan metronidazol sebagai kontrol positif, 

hasil dari akuades sebagai kontrol negatif tidak 

memiliki kemampuan dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans ATCC 29523. Hal ini 

terbukti dengan tidak terdapatnya zona hambat 

bakteri di sekitar akuades. Tidak adanya zona 
hambat bakteri yang dapat diamati karena 

akuades sebagai kontrol negatif tidak memiliki 

sifat antibakteri, hanya bekerja secara short 
acting dan tidak persistens, sehingga tidak 

efektif menjadi salah satu bahan penghambat 

dalam pertumbuhan bakteri. 

Berdasarkan uraian di atas dapat 
disimpulkan bahwa ekstrak yang diperoleh 

dari etanol 70% daun biduri (Calotropis 

gigantea) dapat menghambat pertumbuhan 
Aggregatibacter actinomycetecomitans ATCC 

29523 dengan kemampuan hambat yang 

berbeda-beda pada setiap konsentrasi.   

 

KESIMPULAN 

Ekstrak etanol 70% daun biduri 

(Calotropis gigantea) dapat menghambat 
pertumbuhan bakteri A. 

actinomycetemcomitans ATCC 29523. 
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Berdasarkan klasifikasi kemampuan daya 
hambat David dan Stout, ekstrak Calotropis 

gigantea pada konsentrasi 5% dapat 

menghambat pertumbuhan A. 

actinomycetemcomitans ATCC 29523 dengan 
kemampuan daya hambat lemah yaitu 3,3mm, 

konsentrasi 10% memiliki kemampuan daya 

hambat sedang yaitu 9,6mm, sedangkan 
konsentrasi 15%, 20%, 25%, dan 30% 

memiliki kemampuan daya hambat dengan 

kategori kuat yaitu masing-masing 12,7mm, 
14,4mm, dan 16,6mm. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1.  Zhou X, Lie Y. Atlas of Oral 
Microbiology From Healthy Microflora 

to Disease. London, UK: Academic 

press; 2015.p.67-93  
2.  Sriraman P, Mohanraj R, Neelakantan 

P. Research Journal of Pharmaceutical , 

Biological and Chemical Sciences 
Aggregatibacter actinomyctemcomitans 

In Periodontal Disease. Res J Pharm 

Biol Chem Sci. 2014;5(2):406–19.  

3.  Nofak KF, Nofak JM. Aggressive 
Periodontitis. Carranza’s Clinical 

Periodontology. 11th ed. Elsavier 

Saunders; 2012. P.169-173  
4.  Gunardi I, Wimardhani YS. Oral 

probiotik: Pendekatan baru terapi 

halitosis. Indones J Dent. 

2009;16(1):64–71. 
5.  Kumar PS, E S, Kalavanthy S. Review 

on A Potential Herb Calotropis gigantea 

(L.) R. Br Sch Acad J Pharm 
2013;2(2):135–43.  

6.  Ishnava KB, Chauhan JB, Garg AA, 

Thakkar AM. Antibacterial and 
phytochemical studies on Calotropis 

gigantea (L.) R. Br. latex against 

selected cariogenic bacteria. Saudi J 

Biol Sci 2012;19(1):87–91. 
7.  Radhakrishnan K, Thangamani P, 

Balakrishnan V. Antibacterial and 

phytochemical analysis of stem and root 
extracts of Calotropis gigantea against 

selected pathogens. Malaya J Biosci 

2014;1(1):49–55.  
8.  Dutta M, Rej S, Jamal S, Das S, 

Chatterjee S. Study of phytochemical 

constituents and antibacterial activity of 

Calotropis gigantea. Int Sci J  
2014;1(4):15–28.  

9.  Singh M, Javed K. Comparative study 

of chemical composition of Calotropis 
Gigantea flower, leaf and fruit essential 

oil. Eur Chem Bull 2015;4(10–12):477–

80. 

10. Kumar G, Karthik L, Venkata K, Rao B. 
Antibacterial activity of aqueous extract 

of Calotropis gigantea leaves - an in 

vitro study. Int J of Pharm Sci 
2010;4(2):141–4.  

11. Dewi DGDP, Mastra N, Jirna IN. 

Perbedaan Zona Hambat Pertumbuhan 
Staphylococcus aureus Pada Berbagai 

Konsentrasi Ekstrak Etanol Daun Biduri 

Secara In Vitro. meditory. 

2018;6(5):39–45. 
12. Davis W, Stout T. Disc Plate Methode 

of Microbiological Antibiotic Assay. J 

Microbiol. 1997;22(4)(4):666–70. 
13. Karachewski NO, Busch EL, Wells CL. 

Comparison of PRAS II, RapID ANA, 

and API 20A systems for identification 
of anaerobic bacteria. J Clin Microbiol 

1985;21(1):122–6. 

14. Kumar S, Pandey AK. Chemistry and 

Biological Activities of Flavonoids: An 
Overview. Sci World J 2013; ID:162730  

15. Ernawati, Sari K. Kandungan Senyawa 

Kimia dan Aktivitas Antibakteri Ekstrak 
Kulit Buah Alpukat (Persea americana 

P.Mill) Terhadap Bakteri Vibrio 

alginolyticus. J Kaji Vet 2015;3(2):203–

11.  
16. Ningsih DR, Zusfahair, Kartika D. 

Identifikasi Senyawa Metabolit 

Sekunder Serta Uji Aktivitas Ekstrak 
Daun Sirsak Sebagai Antibakteri. 

Molekul, UJS 2016;12(2):114–24.  

17. Alluri N, Majumdar M. Phytochemical 
analysis and in vitro antimicrobial 

activity of calotropis gigantea , inermis 

and trigonella foecum- lawsonia 

graecum. Int J of Pharm and Pharm Sci 
2014;6(4):10–3. 

18. Nuria MC, Arvin F, Sumantri. Uji 

aktvitas antibakteri ekstrak etanol daun 
Jarak Pagar (Jatropha curcas L) 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 
25922, dan Salmonella typhi ATCC 

1408. J Ilmu-Ilmu Pertan 2009;5(2):26–

37. 

 

http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/CDJ


Cakradonya Dental Journal p-ISSN: 2085-546X; e-ISSN: 2622-4720. 

Available at http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/CDJ 

Cakradonya Dent J; 12(1): 64-68 

64 

 

PERBEDAAN WAKTU PENURUNAN pH PLAK GIGI  

PADA ANAK KARIES RAMPAN DAN KARIES SEDANG  

(STUDI PADA SISWA TAMAN KANAK-KANAK FKIP UNSYIAH BANDA ACEH) 
 

THE DIFFERENCE OF DENTAL PLAQUE pH DECREASE TIME  

IN CHILDREN WITH RAMPANT CARIES AND MEDIUM-SEVERITY CARIES  

(STUDY IN THE FKIP UNSYIAH BANDA ACEH KINDERGARTEN) 

 
Dharli Syafriza, Irwan Rahmat 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala 

Corresponding Author: dharli.syafriza78@gmail.com 
 

 

Abstrak 
Bakteri yang terpapar sukrosa akan dengan cepat menghasilkan asam dan menyebabkan penurunan 

pH plak. Produksi asam oleh bakteri merupakan faktor penting dalam patogenesis karies. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kecepatan menurunkan pH plak mencapai level kritis 5,5 
pada anak karies rampan dan karies sedang. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan 

rancangan cross-sectional pada 2 kelompok yaitu 25 anak dengan karies rampan dan 25 anak dengan 

karies sedang berdasarkan pemeriksaan skor deft. pH plak diperiksa dengan alat untuk mendeteksi 

fermentasi plak kariogenik (plaque indicator kit). Hasil menunjukkan bahwa pH plak anak karies 
rampan lebih cepat  turun mencapai level kritis 5,5 dibandingkan anak karies sedang.  

Kata Kunci: Plak, pH plak, karies rampan, karies sedang 

 

 

Abstract 

Bacteria that exposed to sucrose will produce acid and cause a decrease in plaque pH. Acid 
production by bacteria is an important factor in the pathogenesis of caries. This study aims to 

determine the difference of dental plaque pH decreased time to reach a critical level of 5.5 in rampant 

caries and medium-severity caries children. This study was an analytic study with a cross-sectional 

design in 2 groups: 25 children with trays caries and 25 children with medium caries based on deft 
examination scores. Plaque pH was examined by means of detecting cariogenic plaque fermentation 

(plaque indicator kit). The results showed that the plaque pH of rampant caries children decreased 

rapidly to a critical level 5,5 compared to the medium-severity caries child. 
Keyword: Dental plaque, plaque pH, rampant caries, medium-severity caries
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PENDAHULUAN 
Karies dan penyakit jaringan pendukung 

gigi merupakan dua masalah rongga mulut 

yang paling sering ditemui. Kedua masalah ini 

dapat menyerang siapa saja tanpa mengenal 
suku bangsa, usia, dan jenis kelamin. Karies 

pada masa gigi sulung masih menjadi masalah 

kesehatan di seluruh dunia termasuk 
Indonesia. Prevalensinya relatif meningkat 

dari tahun ke tahun meskipun teknologi di 

bidang kedokteran gigi telah berkembang 
pesat.1  

Karies pada gigi sulung dikenal dengan 

istilah Early Childhood Caries (ECC). 

Menurut AAPD 2014, ECC merupakan istilah 
untuk menggambarkan karies pada masa gigi 

sulung yang terjadi pada anak berusia di 

bawah 6 tahun dengan adanya 1 atau lebih 
karies, gigi hilang akibat karies, ataupun telah 

direstorasi. Karies pada anak-anak yang 

berusia kurang dari 3 tahun dengan adanya 
karies pada permukaan licin diindikasikan 

sebagai Severe Early Childhood Caries 

(SECC) yang menggambarkan karies pada gigi 

sulung yang terjadi secara tiba-tiba, menyebar 
dan meluas secara cepat sehingga 

menyebabkan keterlibatan pulpa. Istilah lain 

yang sering digunakan adalah rampan karies, 
nursing bottle caries, baby bottle caries, atau 

baby bottle tooth decay.2 

Penyebab karies gigi sulung pada 

dasarnya sama dengan penyebab karies secara 
umum yang disebut multifaktorial,  

berhubungan dengan konsumsi karbohidrat, 

bakteri dalam biofilm, serta host (gigi dan 
saliva). Hasil interaksi antara beberapa faktor 

ini serta faktor waktu akan menyebabkan 

terjadinya karies. Plak gigi (dikenal sebagi 
biofilm) merupakan faktor risiko pada 

perkembangan karies yang terdiri dari 

kumpulan bakteri yang kompleks. Bila tidak 

dibersihkan secara teratur akan menyebabkan 
kondisi oral higiene yang buruk oleh karena 

biofilm yang merupakan kumpulan bakteri 

mengalami maturasi akan menghasilkan 
produk patogen sehingga memicu terjadinya 

karies, gingivitis, serta periodontitis.3  

Proses terjadinya karies dimulai dengan 
proses fermentasi karbohidrat dan produksi 

asam organik kuat seperti lactate, formate dan 

piruvate oleh bakteri rongga mulut sehingga 

menyebabkan demineralisasi permukaan gigi. 
Produksi asam oleh bakteri pada plak gigi 

mungkin merupakan peristiwa penting dalam 

patogenesis karies. Bakteri yang terpapar 
sukrosa akan dengan cepat menghasilkan asam 

sehingga menyebabkan penurunan pH plak.4  

Terjadinya karies yang menyebar dan 

meluas dengan cepat pada penderita karies 
rampan dibandingkan dengan penderita karies 

sedang kemungkinan berhubungan dengan 

kecepatan pH plak gigi mencapai pH kritis. 
Hal ini yang menjadi latar belakang penelitian 

ini, untuk mengetahui perbedaan tersebut 

dengan mengukur kecepatan pH plak yang 
turun di bawah level kritis 5,5 pada anak 

karies rampan dan karies sedang dalam satuan 

detik. 

 

BAHAN DAN METODE 

Desain penelitian ini adalah analitik 

dengan rancangan cross-sectional. Tempat 
penelitian dilaksanakan di TK FKIP Unsyiah 

Darussalam, Banda Aceh. Penelitan ini 

dilakukan pada anak laki-laki dan perempuan, 
usia 2-5 tahun dan kooperatif. Subjek 

penelitian terdiri dari 2 kelompok yaitu 25 

anak yang menderita karies rampan dan 25 

anak dengan karies sedang berdasarkan 
pemeriksaan klinis.  

Setelah memperoleh surat keterangan 

lolos etik dari bagian komisi etik Fakultas 
Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda 

Aceh dan permohonan izin dari tempat yang 

akan dilakukan penelitian, kemudian 

dilakukan pemeriksaan klinis untuk 
mengetahui skor def-t dengan menggunakan 

kaca mulut dan sonde halfmoon dibantu 

dengan penerangan sinar yang optimal. Subjek 
dipilih secara random sesuai kriteria inklusi. 

Pemeriksaan pH plak dilakukan 2 jam 

setelah sarapan, kemudian subjek 
diinstruksikan untuk tidak makan selama akan 

dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pH plak 

menggunakan plaque indicator kit (Plaque-

Check and pH kit GC Corporation, Japan) dan 
Stopwatch. Sebelum diperiksa, subjek 

diinstruksikan untuk berkumur terlebih dahulu 

guna menghilangkan sisa-sisa makanan pada 
gigi yang dapat menganggu pengambilan plak. 

Sampel plak dapat diambil dari salah satu 

lokasi, yaitu dari permukaan bukal atau 
palatal/lingual dari salah satu dari dua gigi 

paling posterior di tiap kuadran, atau sampel 

plak juga diambil dari permukaan labial atau 

palatal/lingual dari salah satu gigi insisivus 
maksila dan mandibula.5, 6 

http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/CDJ


Cakradonya Dental Journal p-ISSN: 2085-546X; e-ISSN: 2622-4720. 

Available at http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/CDJ 

Cakradonya Dent J; 12(1): 64-68 

66 

 

Cara pengambilan plak yaitu dengan 
menjalankan disposable instrument di 

permukaan gigi yg akan diambil plaknya. 

Instrumen kemudian dicelupkan ke dalam 

plaque indicator solution selama 1 detik, lalu 
mulai dihitung dengan bantuan Stopwatch 

untuk melihat perubahan warna yang terjadi 

hingga mencapai level pH kritis. Hasil 
perubahan warna mencapai level kritis dalam 

satuan detik dicatat pada lembaran 

pemeriksaan tiap pasien dan ditabulasikan. 

 

 
Gambar 1. Perubahan warna yang 

terjadi pada sampel plak.13 

 

Analisis bivariat dilakukan untuk 
melihat perbedaan kecepatan pH plak 

mencapai level  kritis 5,5 pada anak karies 

rampan dan karies sedang menggunakan uji 
Mann Whitney. 

 

HASIL 

Jumlah subjek pada penelitian ini adalah 
50 anak yang dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu kelompok anak dengan karies rampan 

dan kelompok anak dengan karies sedang.  

 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Subjek 

 Penelitian Kelompok Karies Rampan 

 dan Karies Sedang Berdasarkan Jenis 

 Kelamin 

Jenis 

Kelamin 

Karies 

Rampan 

(%) 

Karies 

Sedang 

(%) 

Jumlah 

(%) 

Laki-Laki 13 (26) 14 (28) 27 (54) 

Perempuan 12 (24) 11 (22) 23 (46) 

Total 25 (50) 25 (50)  50 (100) 

Uji Chi Square p>0,05 

 

Tabel 1 menunjukkan distribusi 

frekuensi subjek penelitian kelompok karies 
rampan dan karies sedang berdasarkan jenis 

kelamin di TK FKIP Unsyiah Banda Aceh. 

Kelompok anak karies rampan berjumlah 25 
orang yang terdiri dari 13 anak laki-laki (52%) 

dan 12 anak perempuan (48%). Kelompok 

anak karies sedang berjumlah 25 orang yang 
terdiri dari 14 anak laki-laki (56%) dan 11 

anak perempuan (44%). Jumlah keseluruhan 

subjek anak laki-laki adalah 27 orang (54%) 

dan jumlah keseluruhan subjek anak 
perempuan adalah 23 orang (46%). Jumlah 

anak laki-laki dan perempuan hampir 

sebanding antara kelompok anak karies 
rampan dengan karies sedang. 

 
Tabel 2.  Kecepatan pH Plak Mencapai Level 

 Kritis 5,5 pada Anak Karies 

 Rampan dan Karies Sedang (Satuan 

 Detik) 

Kelompok  

Anak 

Waktu (detik) 
p 

Rerata Min Max SD 

 

Karies 

Sedang 
125 60 330 73 

0,000* 
Karies 

Rampan 
79 63 101 8 

* Uji Mann Whitney; signifikan pada p<0,05 

 

 Berdasarkan Tabel 2, rerata waktu yang 

dibutuhkan untuk mencapai level kritis pada 

anak dengan karies rampan adalah 79+8 detik, 
sedangkan anak dengan karies sedang 125+73 

detik. Bahwa pada anak karies rampan, pH 

plak mencapai level kritis lebih cepat 

dibandingkan dengan anak karies sedang 
(p<0,05), dan sebaliknya pada anak dengan 

karies sedang. 

 

PEMBAHASAN 

Bakteri pada plak gigi yang dapat 

memfermentasi karbohidrat dan menghasilkan 
sejumlah besar asam organik dari proses ini. 

Penilaian terhadap produksi asam dari hasil 

fermentasi karhohidrat oleh bakteri pada plak 

gigi digunakan untuk menilai tingkat 
kariogenisitas plak gigi tersebut. Hasil 

fermentasi menyebabkan pH plak turun 

menjadi 5,5 dan kondisi ini dapat saja bertahan 
selama beberapa jam tergantung pada faktor 

perlidungan dari saliva. Produksi asam setelah 

terpapar sukrosa bisa saja berbeda antara satu 
bagian dengan bagian lainnya meski dalam 

rongga mulut yang sama.7, 8  

Anak yang menderita karies dan 

memiliki oral hygiene yang buruk 
menyebabkan plak lebih bersifat asam 

dibandingkan dengan anak bebas karies atau 

memiliki oral hygiene yang baik. Keadaan ini 
kemungkinan menunjukkan komposisi bakteri 

pada penderita karies atau yang memiliki oral 

hygiene yang buruk cenderung lebih banyak 
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sehingga dengan cepat merubah keadaan 
rongga mulut menjadi asam dan 

mempertahankannya.4, 6, 7 

Jumlah bakteri penghasil asam pada 

penderita karies aktif lebih tinggi 
dibandingkan dengan individu yang bebas 

karies. Bakteri yang terdapat pada plak gigi 

yang sehat memiliki jumlah Streptococcus 
mutans yang berbeda dengan bakteri yang 

terdapat pada plak gigi karies. Dapat 

disimpulkan bahwa plak yang banyak 
mengandung Streptococcus mutans lebih 

berperan dalam proses pembentukan karies.9 

Jumlah anak yang menderita karies 

rampan di TK FKIP Unsyiah Darussalam 
Banda Aceh lebih banyak pada anak laki-laki 

dibandingkan (Tabel 1), namun berdasarkan 

analisis statistik tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan. Kemungkinan anak laki-laki dan 

perempuan memiliki peluang yang sama untuk 

menderita karies. Menurut literatur, tingkat 
pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut pada 

anak laki-laki lebih buruk dibandingkan 

dengan anak perempuan sehingga karies lebih 

sering terjadi pada anak laki-laki.10  
Terlihat perbedaan signifikan pada 

waktu (dalam hitungan detik) perubahan 

warna disposable instrument mencapai pH 
kritis antara anak karies rampan dan karies 

sedang. Plak anak karies rampan dapat 

mencapai pH kritis dalam 79+8 detik 

dibandingkan anak karies sedang 125+73 
detik. Kemungkinan berhubungan dengan 

jumlah koloni bakteri dalam plak anak karies 

rampan lebih banyak sehingga proses produksi 
asam laktat oleh bakteri dengan cepat 

menurunkan pH plak ke level kritis. Hal ini 

pula yang mungkin menyebabkan progresifitas 
karies pada anak karies rampan begitu cepat, 

namun tergantung juga faktor pemeliharaan 

oral hygiene dan sifat buffer saliva untuk 

menetralkan pH saliva. Namun dalam 
penelitian ini tidak dilakukan pemeriksaan 

jumlah koloni bakteri.  

Perbedaan ini kembali merujuk pada 
faktor penyebab karies yang multifaktorial, 

berbagai faktor etiologi utama dan predisposisi 

berkaitan dengan penyebab karies serta dapat 
berbeda pada tiap individu. Selain faktor 

bakteri dan saliva, juga didukung dengan 

faktor lainnya  seperti kebiasaan diet, paparan  

fluoride, dan kebiasaan dalam menjaga 
kebersihan rongga mulut.5,6 Sejalan dengan 

penelitian Utreja dkk (2010) pada anak-anak 

yang menderita karies rampan, karies sedang 
dan bebas karies memperlihatkan pH plak 

anak karies rampan bersifat lebih asam 

dibandingkan anak karies sedang dan bebas 

karies.6 

Penelitian lain juga menyebutkan bahwa 

adanya perbedaan respon plak dalam 

menurunkan pH antara plak gigi anak dengan 
adanya karies dan plak gigi anak dengan bebas 

karies. Hal ini menunjukkan bahwa 

perkembangan karies sangat erat hubungannya 
dengan kemampuan plak dalam menurunkan 

pH atau kandungan plak asidogenik, dimana 

Streptococcus mutans dan Lactobacilli 

mendominasi di dalam plak. Produksi asam 
oleh plak tidak hanya disebabkan karena 

Streptococcus mutans dan Lactobacilli tetapi 

juga beberapa bakteri lain juga dapat berperan 
dalam proses pembentukan karies.11 

Kelemahan dari penelitian ini adalah 

tidak dilakukan pemeriksaan jumlah koloni 
bakteri plak dan kadar bikarbonat, fosfat dan 

protein yang terkandung di dalam saliva yang 

berfungsi sebagai efek buffer saliva. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dapat disimpulkan bahwa plak anak 

karies rampan lebih cepat menurunkan pH 
plak mencapai level kritis (p<0,05).  

Disarankan pada penelitian selanjutnya 

perlu melihat hubungannya dengan jumlah 

koloni bakteri dan buffer saliva.  
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Abstrak
Sindroma Brugada ditandai dengan elevasi  segmen ST di sadapan prekordial kanan EKG, yang
dikaitkan dengan resiko tinggi sudden cardiac death. Sindroma ini lebih banyak dialami oleh laki-laki
usia muda atau dewasa yang sehat. Penderita dapat mengalami gejala seperti pingsan, palpitasi,
kematian mendadak akibat jantung, dan dapat pula tanpa gejala sebelumnya (spontan). Jika pasien
mengalami masalah gigi maka perawatan gigi pada pasien dengan penyakit saluran jantung sulit karena
adanya potensi risiko kejadian yang mengancam jiwa. Dilaporkan satu kasus seorang laki-laki 75
tahun dengan keluhan pingsan 2 jam sebelum masuk rumah sakit. Sebelumnya pasien merasa tidak
enak badan, jantung berdebar-debar dan tidak sadarkan diri. Berdasarkan pemeriksaan fisik  tidak
ditemukan kelainan. Sedangkan hasil pemeriksaan EKG ditemukan gambaran coved pada sadapan
prekordial kanan ( V1,V2 dan V3 ). Hasil laboratorium dalam batas normal. Pasien tidak mempunyai
riwayat sinkop, jantung berdebar dan nyeri dada sebelumnya. Pasien didiagnosa dengan Sindroma
Brugada tipe 1 dan diterapi dengan  Bisoprolol 1 x 2,5 mg dan Aspilet 1 x 80 mg. Pasien kemudian
dirujuk ke RSCM Jakarta untuk dilakukan Electrophisiology Study dan direncanakan untuk
pemasangan ICD.
Kata Kunci: Sindroma Brugada, Sudden cardiac death, Electrophisiology study

Abstract
Brugada syndrome is characterized by elevation of the ST segment in the right precordial lead ECG,
which is associated with a high risk of sudden cardiac death. This syndrome is more commonly
experienced by young men or healthy adults. The prevalence of Brugada syndrome is higher in East
and Southeast Asia which reaches 12 per 10,000 people, and undiagnosed more than 58 per 10,000
people. Patients can experience symptoms such as fainting, palpitations, sudden death from the heart,
and can also with no previous symptoms. Can occur spontaneously or after provocation of sodium
channel-blocking agents. One case was reported of a 75-year-old man with a complaint of fainting 2
hours before being admitted to the hospital. Previously the patient felt unwell, heart palpitations and
unconsciousness. Based 0n physical examination found no abnormalities. ECG examination revealed
a picture of coved in the right precordial leads (V1, V2 and V3). Laboratory results are within normal
limits. The patient has no history of syncope, palpitations and previous chest pain. Patients were
diagnosed with Brugada type 1 syndrome and treated with Bisoprolol 1 x 2.5 mg and Aspilet 1 x 80
mg. The patient is then referred to the Jakarta Cipto Mangunkusumo Hospital for an
Electrophisiology Study and is planned for an ICD.
Keyword: Brugada Syndrome, Sudden cardiac death, Electrophisiology study
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PENDAHULUAN
Sindroma Brugada ini pertama kali

pertama kali dijelaskan pada tahun 1992 oleh
Pedro dan Joseph Brugada  dan dihubungkan
dengan resiko tinggi Sudden Cardiac Death
(SCD) terutama pada  laki-laki muda, atau
dewasa tua yang sehat.1 Sementara secara
alamiah lansia mengalami proses dimana
terjadi perubahan fungsi jaringan dan organ
tubuh. Jika lansia mengalami sindroma
brugada tentu penanganannya semakin
kompleks. Sindrom brugada terjadi pada 20 %
dari kematian mendadak akibat penyakit
jantung ( SCD ) yang tidak mempunyai
kelainan struktural jantung dan mungkin
bertanggung jawab terhadap 4 – 12 % dari
semua pasien dengan SCD.3 Prevalensi
sindrom brugada saat ini diperkirakan 5 per
10.000 orang. Sindrom brugada  ditemukan
lebih tinggi di wilayah Asia Timur dan Asia
Tenggara yang dapat mencapai 12 per  10.000
orang, dan yang tidak terdiagnostik lebih dari
58  per 10.000 populasi. Di Amerika Utara dan
Eropa Barat prevalensinya relatif lebih rendah
yakni sekitar 12 kasus per 100.000.3,4,5

Manifestasi klinis dari sindroma
Brugada sangat bervariasi, bahkan beberapa
pasien tanpa disertai gejala. Usia terjadinya
sindroma ini adalah sekitar usia 40 ± 15
tahun1. Awal gejala yang dilaporkan adalah
berdebar-debar, pingsan, kejang, nyeri dada
dan sebagainya. Kebanyakan pasien
asimptomatik, namun 17 – 42 % dari pasien
yang terdiagnosis mengalami episode sinkop
karena aritmia jantung seperti fibrilasi
ventrikel atau takikardi ventrikel (VT).
Frekuensi takikardi dilaporkan mencapai 20 %
dan fibrilasi atrium (AF) spontan berkisar 39
%. VF dan2 SCD dalam sindrom Brugada
biasanya terjadi saat istirahat dan saat malam
hari.3,4,6

Perbedaan jenis kelamin dilaporkan
bahwa Brugada lebih umum terjadi pada pria
dibanding wanita berkisar 8-10 : 1. Sindroma
Brugada diwariskan melalui gen autosomal
dominan. Pada tahun 1998, Chen et all,
mengindentifikasi  mutasi pada gen SCN5A (
lokus 3p 21 ), yang mengkode bagian saluran
sodium jantung. Lokus kedua pada kromosom
3, berbeda dari SCN5A, yang dikaitkan
dengan sindroma Brugada, dan diidentifikasi
sebagai gen GPD1-L ( Glyercerol-3-fosfat
Dehidrogenase 1- Like ). Mutasi pada gen
SCN5A hanya ditemukan  sekitar 18 – 30%

dari kasus Brugada. Pengujian genetik
dianjurkan, untuk mendukung diagnosis klinis,
dan sebagai deteksi dini dari keluarga yang
mempunyai resiko.7,8,9

Diagnosis pasti dari sindroma Brugada
bila terdapat elevasi segmen ST pada sadapan
prekordial kanan yang menyebabkan ada
tidaknya blokir saluran sodium, dan
hubungannya dengan salah satu dari
ventricular fibrilasi (VF), ventricular
tachicardi (VT) polimorfik, riwayat keluarga
dengan kematian  mendadak akibat jantung
pada usia 45 tahunan, terdapat gambaran ST
elevasi coved pada EKG dalam anggota
keluarga, terjadi VT dengan progam
rangsangan listrik , dan riwayat pingsan. 4,5,10

Pasien dengan sindroma Brugada
sering tidak menerima perawatan dan
analgesia yang memadai karena potensi risiko
kejadian yang mengancam jiwa, seperti
takikardia ventrikel berkelanjutan, guncangan
cardioverter-defibrillator (ICD) implan yang
guncangan selama intervensi, dan sinkop
aritmik.11 Ketepatan penggunaan anestesi lokal
dalam prosedur gigi untuk pasien dengan
sindroma Brugada, perlu memiliki protokol
khusus bagi dokter gigi. Penting untuk
menyediakan lingkungan perawatan gigi yang
bebas stress selama penanganan pasien
sindroma Brugada.12

Pengobatan sindroma Brugada paling
efektif sampai saat ini adalah dengan terapi
non farmakologi yakni pemasangan alat ICD (
Implantable Cardioverter Defibrillator )
sebagai satu-satunya bentuk pengobatan yang
efektif. Singkatnya, ICD harus ditawarkan
kepada semua pasien dengan sindrom
Brugada. Semua pasien yang simptomatik
harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut
untuk menilai tingkat resiko mereka sebagai
indikasi pemasangan ICD.4,7

Tujuan dari laporan kasus ini adalah
untuk menyajikan kasus langka dan menjadi
lebih peka terhadap bentuk elevasi segmen ST
pada sadapan prekordial kanan (V1-V3),
kemungkinan penyebab dan tingginya resiko
kematian mendadak pada laki- laki usia muda
dan tua.

LAPORAN KASUS
Seorang laki-laki 75 tahun, seorang

pensiunan PNS dibawa keluarga ke Rumah
Sakit Umum dr Zainoel Abidin  pada tanggal 4
Juni 2014 dalam keadaan tidak sadar . Saat
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sadar pasien mengatakan bahwa dia mengeluh
lemas dan jantung berdebar. Hasil EKG
menunjukkan gambaran elevasi pada segmen
ST berbentuk coved pada sadapan prekordial
kanan ( V1-V2 ), yang mengakibatkan
sindroma ini. Pasien mengaku tidak memiliki
riwayat sinkop, nyeri dada, jantung berdebar
dan kejang. Pasien juga mengatakan tidak
sedang minum obat apapun. Pasien adalah
seorang mantan atlet marathon yang menjaga
kesehatan dan pola makannya. Pasien juga
tidak pernah merokok, mengkonsumsi
minuman beralkohol dan narkoba. Namun
pasien mengaku ada keluarga dekatnya yang
mengalami kematian mendadak (ayah pasien).
Dari pemeriksaan fisik, kesadaran somnolen,

tekanan darah 120 / 80 mmHg, denyut jantung
106 kali / menit,  pernapasan 20 kali / menit,
suhu 36,5 ° C . Pada pemeriksaan mata pupil
isokor kanan / kiri 2 mm, konjunctiva palpebra
inferior pucat (-/-), ikterik (-/-). Telinga,
hidung dan mulut tidak ditemukan kelainan.
Leher tidak ditemukan peningkatan tekanan
vena jugularis, dan tidak ada pembesaran
kelenjar getah bening. Pada pemeriksaan
thorax tidak ditemukan kelainan. Pada
pemeriksaan jantung ditemukan denyut
jantung 106 x/menit regular,desah jantung
tidak terdengar. Pemeriksaan abdomen
simetris, soepel, peristaltik usus kesan normal.
Pada ekstremitas tidak ditemukan sianosis,
pucat maupun edema.

Gambar 1 : Gambaran ST elevasi coved ( tipe 1 ) pada lead V1, V2. Menunjukkan gambaran khas pada
sindroma Brugada.

Dari pemeriksaan laboratorium, Hb
12,5 g/dL, leukosit 6.500/uL, trombosit
250.000/uL, Ht 38%, tingkat serum ureum 24
mg/dL, kreatinin 0,6 mg/dL. Natrium serum:
143 mmol/L, kalium 3,6 mmol/L, klorida 99
mmol/L. Pada enzim jantung CK-MB 25 IU/L,
Troponin I 0,1 Ug/L.

Hasil foto thorax AP dalam batas
normal. EKG menunjukkan bahwa: irama
Sinus, Normo axis, gelombang P: 0,08 s, P-R
Interval: 0,16s, QRS rate : 106x/menit,
Kompleks QRS: ventrikel ekstra systole: (-),
segmen ST : elevasi segmen ST coved V1-V2.
Gelombang T:T inverted dalam V1-V2,
Hyperthrophy ventrikel kiri: (-), kesimpulan:
Brugada syndrome.

Hasil echocardiography ditemukan
dimensi ruang jantung dalam batas normal,
LVH (-), kontraktilitas LV baik, EF 80%,
kontraktilitas RV baik, global normokinetik,
semua katup baik. Doppler E/A ˃ 1.
Kesimpulan didapatkan global LV fungsi
baik,EF 80 %, global normokinetik dan RV
fungsi baik.

Diagnosa ditegakkan dari EKG dan
mendapatkan terapi Bisoprolol 1 x 2,5 mg dan
diharuskan bedrest total. Pasien direncanakan
tes studi elektrofisiologis di RS Harapan Kita
di Jakarta, untuk pemasangan ICD
(Implantable Cardioverter Defibrillator).
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PEMBAHASAN
Sindrom Brugada telah dikaitkan

dengan resiko tinggi kematian mendadak
karena jantung. Mayoritas dialami oleh laki-
laki usia muda, dengan rata-rata usia 41 tahun,
pasien termuda secara klinis yang terdiagnosis
sindroma ini adalah usia 2 hari dan tertua
adalah 84 tahun. Prevalensi sindroma Brugada
diperkirakan  5 per 10.000 orang. Sindroma
Brugada lebih tinggi terdapat di Asia Timur
dan Asia Tenggara yang mencapai 12 per 10
000 orang, dan yang tidak terdiagnostik lebih
dari 58 per 10.000 orang. Gejala awal yang
dialami penderita yang dilaporkan adalah
berdebar-debar, pingsan, dan kejang.
Kebanyakan dari pasien tidak menunjukkan
gejala.3,4,5

Pada kasus ini seorang  laki-laki, 75
tahun didiagnosa dengan Sindroma Brugada
tipe 1, kebangsaan Indonesia yang terletak di
Asia Tenggara. Pasien didiagnosa dengan
sindroma Brugada setelah dibawa keluarga ke
RSUDZA karena tidak sadar sebelumnya,
pasien mengaku lemas dan jantung berdebar-
debar . Pasien tidak sedang mengkonsumsi
obat-obatan sebelumnya. Ada riwayat
kematian mendadak dalam keluarganya, tetapi
tidak disebutkan karena apa.

Faktor-faktor yang menjadi perancu
dalam diagnosis sindroma ini bila dilihat dari
EKG atau klinis yang sama dengannya adalah
miokard infrak akut, hiperkalemia, hipotermia,
dan lain-lain. Sindrom Brugada berdasarkan

tingginya kejadian suddent death mayoritas
terjadi pada pasien dengan struktur jantung
yang normal.3,4

Pengobatan sindroma Brugada paling
efektif sampai saat ini adalah dengan terapi
non farmakologi yakni pemasangan alat ICD
(Implantable Cardioverter Defibrillator)
sebagai satu-satunya bentuk pengobatan yang
efektif. Konferensi Konsensus ke II menitik
beratkan pada stratifikasi resiko dan
pendekatan untuk terapi. Rekomendasi untuk
implantasi ICD dinyatakan oleh konsensus ini
yang diringkas dalam gambar 1. Singkatnya,
ICD harus ditawarkan kepada semua pasien
dengan sindrom Brugada. Semua pasien yang
asimptomatik harus menjalani lebih lanjut
stratifikasi risiko untuk menilai sejauh mana
indikasi mereka untuk implantasi ICD.
Electrophisiology study adalah alat prognostik
yang berguna untuk melengkapi stratifikasi
resiko berdasarkan skema.13

Pasien ini dirawat dengan bisoprolol
1x2,5 mg/hari untuk pencegahan Fibrilasi
Ventrikelnya, dan diharuskan bed rest total.
Pasien diperbolehkan berobat jalan setelah
rawatan 4 hari. Kemudian dirujuk ke RS
Harapan Kita Jakarta untuk study
Elektrofisiologis dan pemasangan ICD. Jika
pasien memiliki msalah gigi maka ketepatan
pilihan perawatan terutama penggunaan
anestesi lokal dalam prosedur gigi untuk
pasien dengan sindroma Brugada, perlu
memiliki protokol khusus.11
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Gambar 2 : Skema indikasi pemasangan ICD pada penderita sindroma Brugada.

KESIMPULAN
Kasus ini melaporkan laki-laki usia 75

tahun dengan Sindroma Brugada tipe 1 yang
menunjukkan ST elevasi-coved di sadapan
precordial kanan ( V1-V2 ). Pengobatan
sindroma Brugada sampai saat ini dengan
terapi non farmakologi yakni pemasangan alat
ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator)
sebagai satu-satunya bentuk pengobatan yang
efektif. Penggunaan anestesi lokal untuk

pasien dengan sindroma Brugada perlu
memiliki protokol khusus, termasuk dalam
prosedur perawatan gigi dan mulut.
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kesempatan untuk memperbaikinya.
CDJ menerima artikel konseptual dari hasil penelitian original
yang relevan dengan bidang kesehatan, kedokteran gigi dan
kedokteran. CDJ juga menerima literature review, dan
laporan kasus.

Artikel yang dikirim adalah artikel yang belum pernah
dipublikasi, untuk menghindari duplikasi CDJ tidak menerima
artikel yang juga dikirim pada jurnal lain pada waktu
bersamaan untuk publikasi. Penulis memastikan bahwa seluruh
penulis pembantu telah membaca dan menyetujui isi artikel.

1. Artikel Penelitian
Tatacara penulisan:
 Judul dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
 Abstrak dibuat dalam bahasa Indonesia & Inggris,

dalam bentuk tidak terstruktur dengan jumlah
maksimal 200 kata, harus mencerminkan isi artikel,
ringkas dan jelas, sehingga memungkinkan pembaca
memahami tentang aspek baru atau penting tanpa
harus membaca seluruh isi artikel.  Diketik dengan
spasi tunggal satu kolom.

 Kata Kunci dicantumkan pada halaman yang sama
dengan abstrak. Pilih 3-5 buah kata yang dapat
membantu penyusunan indeks.

 Artikel utama ditulis dengan huruf jenis Times New
Roman ukuran 11 poin, spasi satu.

 Artikel termasuk tabel, daftar pustaka, dan gambar
harus diketik 1 spasi pada kertas dengan ukuran 21,5
x 28 cm (kertas A4) dengan jarak dari tepi 2,5 cm,
jumlah halaman maksimum 12. Setiap halaman diberi
nomor secara berurutan dimulai dari halaman judul
sampai halaman terakhir.

 Laporan tentang penelitian pada manusia/hewan coba
harus memperoleh persetujuan tertulis (signed
informed consent) dan lolos etik (Ethical clearance)

 Sistematika penulisan artikel hasil penelitian, adalah
sebagai berikut:
 Judul
 Nama dan alamat penulis disertai pas photo
 Abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris
 Kata kunci
 Pendahuluan (tanpa subjudul, memuat latar

belakang masalah dan sedikit tinjauan pustaka, dan
masalah/tujuan penelitian).
 Bahan dan Metode
 Hasil
 Pembahasan
 Kesimpulan dan Saran
 Daftar Pustaka.

2. Tinjauan pustaka/artikel konseptual (setara hasil
penelitian) merupakan artikel review dari jurnal dan atau
buku mengenai ilmu kedokteran gigi, kedokteran dan
kesehatan mutakhir memuat:
 Judul
 Nama penulis
 Abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris

 Pendahuluan (tanpa subjudul)
 Subjudul-subjudul sesuai kebutuhan
 Penutup (kesimpulan dan saran)
 Daftar pustaka

3. Laporan Kasus. Berisi artikel tentang kasus di klinik yang
cukup menarik, dan baik untuk disebarluaskan di kalangan
sejawat lainnya. Formatnya terdiri atas: Pendahuluan,
Laporan kasus, Pembahasan dan Daftar pustaka.

4. Gambar dan tabel. Kirimkan gambar yang dibutuhkan
bersama makalah. Tabel harus diketik 1 spasi.

5. Metode statistik. Jelaskan tentang metode statistik secara
rinci pada bagian “metode”. Metode yang tidak lazim,
ditulis secara rinci berikut rujukan metode tersebut.

6. Judul ditulis dengan huruf besar 11 point, baik judul
singkat dengan jumlah maksimal 40 karakter termasuk
huruf dan spasi. Diletakkan di bagian tengah atas dari
halaman pertama. Subjudul dengan huruf 11 point dengan
huruf kapital.

7. Nama dan alamat penulis disertai pas photo. Nama penulis
tanpa gelar dan alamat atau lembaga tempat bekerja ditulis
lengkap dan jelas. Alamat korespondensi, nomor telepon,
nomor facsimile, dan alamat e-mail. Pas photo terbaru
ukuran 3x4.

8. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih hanya untuk
para profesional yang membantu penyusunan naskah,
termasuk pemberi dukungan teknis, dana dan dukungan
umum dari suatu institusi.

9. Daftar pustaka. Daftar pustaka ditulis sesuai dengan
aturan penulisan Vancouver, yaitu diberi nomor urut
sesuai dengan pemunculan dalam keseluruhan teks dan
ditulis secara super script. Jumlah refernsi dalam Daftar
pustaka minimal 10 referensi. Disebutkan 6 nama
pengarang kemudian at al.
Contoh
- Jurnal: Hendarto H, Gray S. Surgical and non surgical

intervation for speech rehabilitation in Parkinson
disease. Med J Indonesia 2000; 9 (3): 168-74.

- Buku: Lavelle CLB. Dental placque In Applied Oral
Physiology,2nd ed. London: Wright. 1988:93-5.

- Book Section: Shklar G, Carranza FA. The Historical
Background of Periodontology. In: Carranza's Clinical
Periodontology (Newman MG, Takei HH, Klokkevold
PR, Carranza FA, (Eds), 10th ed. St. Louis: Saunders
Elsevier, 2006: 1-32.

- Website : Almas K. The antimicrobial effects of seven
different types of Asian chewing sticks. Available in
http://www.santetropicale.com/resume/49604.pdf
Accessed on April, 2004.

10. Artikel dikirim sebanyak 1 (satu) eksemplar, dalam
bentuk hard dan soft copy, tuliskan nama file dan program
yang digunakan, kirimkan paling lambat 2 (dua) bulan
sebelum bulan penerbitan kepada:
Ketua Dewan Penyunting
Cakradonya Dental Journal (CDJ)
Fakultas Kedokteran Gigi-Unsyiah
Darussalam Banda Aceh 23211
Telp/fax. 0651-7551843

11. Kepastian pemuatan atau penolakan   artikel akan
diberitahukan secara tertulis. Penulis yang artikelnya
dimuat mendapat imbalan berupa nomor bukti pemuatan
sebanyak 1 (satu) eksemplar. Artikel yang tidak dimuat
tidak akan dikembalikan kecuali atas permintaan penulis.
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