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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit pada gigi dan mulut merupakan salah satu jenis penyakit yang 

banyak diderita oleh masyarakat, terutama pada orang-orang yang memiliki 

kebersihan mulut yang buruk. Penyakit gigi terbanyak adalah karies gigi yang 

disebabkan oleh plak. Bakteri yang berperan penting dalam pembentukan plak 

gigi adalah Streptococcus mutans yang ditemukan dalam jumlah besar pada 

penderita karies (Forssten, et al., 2010). 

Upaya pengendalian plak dapat dilakukan dengan cara menggosok gigi 

menggunakan sikat dan pasta gigi. Pasta gigi yang digunakan berfungsi untuk 

mengurangi pembentukan plak, memperkuat gigi terhadap karies, membersihkan 

dan memoles permukaan gigi, menghilangkan atau mengurangi bau mulut, 

memberikan rasa segar pada mulut serta memelihara kesehatan gusi (Sasmita, 

2006). 

Salah satu tanaman obat Indonesia yang akhir-akhir ini banyak 

dimanfaatkan adalah sirih merah (Piper crocatum Ruiz and Pav.). Senyawa aktif 

yang terkandung dalam sirih merah adalah flavonoid, alkaloid, tanin, polifenolat 

dan minyak atsiri. Senyawa-senyawa tersebut memiliki aktivitas antibakteri 

(Juliantina et al., 2009). 

Penelitian Reveny (2011) menyebutkan bahwa daun sirih merah mengandung 

glikosida, triterpenoid atau steroid, flavonoid, tanin dan antrakuinon. Ekstrak 
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etanol dan fraksi n-heksan daun sirih merah mempunyai aktivitas antimikroba 

terhadap bakteri Gram positif dan negatif serta jamur, diantaranya Staphylococcus 

aureus, E.coli dan Candida albicans. Penelitian lain menunjukkan bahwa ekstrak 

etanol daun sirih merah mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus 

aureus dengan KHM 25% dan Escherichia coli dengan KHM 6,25% (Juliantina et 

al., 2009). Daya hambat ekstrak etanol daun sirih merah konsentrasi 100% 

sebanding dengan Chlorhexidine (sebagai kontrol positif). Konsentrasi minimal 

pada ekstrak etanol daun sirih merah dalam menghambat Streptococcus mutans 

adalah 1% (Qolifah, 2013)  

Penelitian tentang ekstrak etanol daun sirih merah dalam sediaan pasta 

gigi belum pernah dilaporkan. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melihat 

pengaruh konsentrasi ekstrak etanol daun sirih merah dalam sediaan pasta gigi 

terhadap sifat fisiko-kimia dan aktivitas antibakterinya pada Streptococcus 

mutans.  

B. Perumusan Masalah  

Bagaimanakah pengaruh konsentrasi ekstrak etanol daun sirih merah 

(Piper crocatum Ruiz and Pav.) dalam sediaan pasta gigi terhadap sifat           

fisiko-kimia dan aktivitas antibakterinya pada Streptococcus mutans? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

konsentrasi ekstrak etanol daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz and Pav.) dalam 

sediaan pasta gigi terhadap sifat fisiko-kimia dan aktivitas antibakterinya pada 

Streptococcus mutans. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pengaruh konsentrasi ekstrak etanol daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz and 

Pav.) dalam pasta gigi. Selain itu menambah variasi sediaan pasta gigi ekstrak 

etanol daun sirih merah yang mempunyai aktivitas antibakteri pada Streptococcus 

mutans. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Sirih Merah (Piper crocatum Ruiz and Pav.) 

Tanaman sirih merah (Piper crocatum Ruiz and Pav.) tumbuh merambat 

seperti halnya sirih hijau, dengan bentuk daun menyerupai hati dan bertangkai, 

yang tumbuh berselang-seling dari batangnya serta daun yang berwarna hijau di 

bagian atas dan bercorak warna putih keabu-abuan. Bagian bawah daun berwarna 

merah hati cerah. Daunnya berlendir, berasa sangat pahit, dan beraroma wangi 

khas sirih. Sirih merah tumbuh merambat di pagar atau pohon. Ciri khas tanaman 

ini adalah berbatang bulat berwarna hijau keunguan dan tidak berbunga (Sudewo, 

2005). 

Sirih merah yang tumbuh di tempat teduh, daunnya akan melebar. Warna 

merah marunnya yang cantik akan segera terlihat bila daunnya dibalik. Batangnya 

pun tumbuh gemuk. Bila terkena banyak sinar matahari, batangnya cepat 

mengering. Sebaliknya bila terlalu banyak kena air akar dan batangnya akan 

membusuk. Tanaman sirih merah diketahui berasal dari negara Peru. Di Indonesia 

sirih merah merupakan tanaman yang diketahui tumbuh di berbagai daerah seperti 

di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, Papua, 
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Jawa barat dan Aceh (Sudewo, 2006). Tanaman sirih merah dan daun sirih merah 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
                          1a 1b 

 

Gambar 1. Tanaman sirih merah (Piper crocatum Ruiz and Pav.) (1a); 

Daun sirih merah (1b) (Dokumentasi pribadi). 

a. Klasifikasi Tanaman 

Klasifikasi tanaman sirih merah adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Subdivisi  : Spermatophyta 

Kelas  : Dycotylodoneae 

Ordo  : Piperales 

Familia  : Piperaceae 

Genus  : Piper 

Spesies : Piper crocatum Ruiz dan Pav. (Backer and Van Den 

Brink, 1968). 

b. Kandungan Kimia dan  Khasiat 

Zat aktif yang terkandung dalam daun sirih merah antara lain flavonoid, 

alkaloid, polifenolat, tanin, dan minyak atsiri. Ekstrak daun sirih merah 
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memiliki khasiat diantaranya untuk mengobati diabetes mellitus, peradangan 

akut pada organ tubuh tertentu, batu ginjal, ambeien, serangan jantung, batuk, 

luka yang sulit sembuh, kanker payudara, dan kanker (Sudewo, 2010). Ekstrak 

etanol juga terbukti mempunyai aktivitas antibakteri (Juliantina et al., 2009).  

2. Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang 

tersisa diperlakukan sedemikian rupa sehingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan (Depkes RI, 1995). 

Maserasi ialah suatu metode menyari senyawa aktif dalam simplisia dengan 

cara merendam dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel 

dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut 

karena adanya perbedaan konsentrasi di dalam sel dengan di luar sel, maka larutan 

yang terpekat didesak ke luar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi 

keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Keuntungan 

metode ini adalah cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana. 

Kerugiannya adalah waktu pengerjaannya lama dan penyarian yang kurang 

sempurna (Depkes RI, 1986).  

Cairan penyari dalam suatu proses ekstraksi merupakan pelarut yang baik 

untuk suatu zat aktif dari senyawa kandungan lainnya. Cairan penyari yang dipilih 

harus memenuhi syarat dan dipertimbangkan dari beberapa faktor : murah dan 

mudah diperoleh, stabil secara fisik dan kimia, bereaksi netral, tidak mudah 
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menguap, tidak mudah terbakar, selektif, dan tidak mempengaruhi zat berkhasiat 

(Depkes RI, 2000). 

3. Pasta Gigi 

Pasta adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan 

obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal (Depkes, 1995). Pasta gigi biasanya 

digunakan bersama sikat gigi untuk membersihkan dan memoles seluruh 

permukaan gigi, umumnya berbentuk pasta, dan ada juga dalam bentuk tepung 

atau cairan. Fungsi utama pasta gigi adalah membantu sikat gigi dalam 

membersihkan permukaan gigi dan sisa-sisa makanan serta dapat pula memberi 

aroma dan rasa yang nyaman dalam mulut. Fungsi sekundernya untuk 

memperkilat gigi, mempertinggi kegiatan gingiva serta untuk mengurangi bau 

mulut (Natamiharja, 1999). 

Bahan-bahan pasta gigi terdiri dari bahan abrasive, surfaktan, bahan 

pengikat, humektan, flavouring agent, dan pengawet. Berikut ini tinjauan 

mengenai bahan-bahan pasta gigi : 

a. Bahan abrasive (pembersih gigi) 

Bahan abrasive biasanya berupa bahan padat berwarna putih yang 

berfungsi untuk menghilangkan kotoran bekas karang-karang yang menempel 

pada permukaan gigi. Berbagai bahan abrasive sebaiknya dipilih yang 

mempunyai daya pembersih maksimal tapi tidak boleh merusak email gigi, 

tidak toksis, dan tidak dapat campur dengan bahan-bahan penyusun pasta gigi 

yang lain. Daya pembersih bahan abrasive tergantung pada ukuran partikel. 

Pada umumnya apabila ukuran partikelnya besar dalam jumlah banyak akan 

mempunyai daya pembersih yang besar. Contoh bahan abrasive : kalsium 
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karbonat, dikalsium fosfat, trikalsium fosfat, dan kalsium sulfat (Balsam dan 

Sagann, 1972). 

b. Surfaktan 

Surfaktan di dalam sediaan pasta gigi berfungsi sebagai pembersih 

(detergen) yang mengeluarkan buih. Surfaktan yang sering digunakan adalah 

natrium lauril sulfat sebab reaksinya netral, dapat berbuih baik di dalam cairan 

yang asam maupun alkalis, tidak membentuk endapan dengan air sadah 

maupun air saliva. Sebagai detergen sebaiknya mempunyai sifat-sifat stabil, 

dapat campur dengan bahan-bahan penyusun pasta gigi yang lain dan mengenai 

rasa juga perlu diperhatikan (Balsam dan Sagann,1972). 

c. Bahan pengikat 

Bahan ini digunakan di dalam sediaan pasta gigi untuk mencegah 

memisahnya fase padat dan fase cair terutama bila disimpan dalam waktu yang 

lama. Binder pada umumnya merupakan koloid hidrofil yang mengembang 

atau mengabsorbsi air dan membentuk fase cair yang kental. Binder bertindak 

sebagai protektif dan meningkatkan kekentalan, sehingga merupakan bahan 

penstabil pasta gigi agar dapat mencegah pemisahan antara fase padat dan fase 

cair. Sebagai binder dapat digunakan amylum, tragakan, gumni arabicum, 

karboksimetil selulose, bentonit dan veegum (Balsam dan Sagann,1972). 

d. Humektan 

Humektan digunakan dalam pasta gigi agar pasta tetap lembab apabila 

terjadi penguapan air sehingga mencegah pasta menjadi keras. Bahan yang 
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digunakan sebagai humektan antara lain gliserin, sorbitol, dan propilen glikol 

(Balsam dan Sagann,1972). 

e. Flavouring agent 

Flavouring agent digunakan dalam pasta gigi agar dapat memberi rasa 

yang enak di rongga mulut. Pada umumnya konsentrasi yang digunakan adalah 

0,5% - 2%. Sebagai flavouring agent dapat dipilih bahan yang tidak 

menimbulkan efek yang merugikan pada membran mukosa di dalam mulut. 

Misalnya minyak cengkeh dan minyak anisi (Balsam dan Sagann, 1972). 

4. Mikrobiologi  

Mikrobiologi adalah ilmu pengetahuan tentang kehidupan makhluk-

makhluk kecil yang hanya dapat dilihat mikroskop (bahasa Yunani: mikros 

artinya kecil, bios artinya hidup, logos artinya ilmu) (Dwidjoseputro, 2001). Salah 

satu contoh dari makhluk-makhluk kecil yang hanya dapat dilihat mikroskop 

adalah bakteri. 

a. Streptococcus mutans 

1) Morfologi dan Identifikasi 

Streptococcus mutans terdapat pada rongga mulut,  merupakan bakteri 

Gram positif, bersifat nonmotil (tidak bergerak), anaerob fakultatif, 

memiliki bentuk kokus diameter 0,5-0,75 mm, tersusun sendirian atau bulat 

telur dan tersusun dalam rantai. Bakteri ini tumbuh secara optimal pada 

suhu sekitar 18-40ºC (Nugraha, 2008). Pada kultur biasa, pertumbuhan 

bakteri ini kurang optimal, sehingga memerlukan tambahan darah ke dalam 

media tumbuhnya. Streptococcus mutans tumbuh dalam suasana anaerob 
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fakultatif. Dalam keadaan anaerob, bakteri ini memerlukan 5% CO2 dan 

95% nitrogen serta memerlukan amonia sebagai sumber nitrogen agar dapat 

bertahan hidup dalam lapisan plak yang tebal (Gronroos, 2000). 

2). Klasifikasi Streptococcus mutans adalah sebagai berikut : 

Kingdom   : Monera 

Divisi   : Firmicutes 

Klas  : Bacilliae 

Ordo   : Lactobacillales 

Family  : Streptococeae 

Spesies  : Streptococcus mutans (Zelnicek, 2015). 

b. Pengukuran aktivitas antibakteri 

Ada 2 metode dalam pengukuran aktivitas antibakteri, yaitu:  

1) Dilusi cair atau dilusi padat 

Metode dilusi digunakan untuk menghitung konsentrasi minimal suatu 

agen antibakteri yang dibutuhkan untuk menghambat atau membunuh suatu 

mikroorganisme. Agen antibakteri yang akan diuji diencerkan dalam 

berbagai konsentrasi, kemudian diukur konsentrasi terendah yang 

menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme (Murray et al., 

1995).  

2) Difusi 

Prinsip metode difusi berdasarkan kemampuan suatu obat untuk 

berdifusi ke dalam media dimana dalam media tersebut bakteri uji mampu 

berkembang biak secara optimal. Besarnya daerah difusi akan sesuai dengan 
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hambatan pertumbuhan bakteri uji, dan besarnya sebanding dengan kadar 

obat yang diberikan. Metode difusi digunakan untuk menentukan apakah 

suatu bakteri uji bersifat peka, resisten atau intermediet terhadap suatu agen 

antibakteri (Murray et al., 1995). Metode difusi dipengaruhi oleh faktor 

fisika dan kimia disamping interaksi antara obat dan kuman, misalnya sifat 

pembenihan dan daya difusi, ukuran molekul dan stabilitas obat (Jawetz et 

al, 1962). Beberapa cara metode difusi menurut Murray et al., (1995) yaitu: 

a). Cara Kirby Bauer (disk diffusion) 

Agen antibakteri dijenuhkan pada disk (kertas saring), kemudian 

disk diletakkan pada permukaan media agar yang telah diinokulasi 

dengan bakteri. Zona hambatan diukur pada daerah sekitar disk. 

b). Cara Sumuran 

Agen antibakteri diteteskan pada sumuran dengan diameter tertentu 

yang dibuat pada media agar yang telah diinokulasi dengan bakteri. 

Pengamatan dilakukan dengan mengukur zona hambatan di sekeliling 

sumuran. 

c). Cara pour plate 

Cara ini mirip dengan cara Kirby Bauer, hanya saja media agar 

yang digunakan dicampur homogen dengan suspensi bakteri uji. 

Dalam pembacaan hasil pengukuran aktivitas antibakteri dengan metode 

difusi, dikenal 2 macam zona, yaitu (Murray et al., 1995): 

a). Zona radikal adalah suatu daerah di sekitar disk atau sumuran yang 

tidak ditemukan pertumbuhan bakteri sama sekali (jernih). Daya 

antibakteri diukur dengan mengukur diameter dari zona ini. 
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b). Zona irradikal adalah suatu daerah di sekitar disk/sumuran dimana 

terlihat pertumbuhan bakteri yang kurang subur/lebih jarang 

dibandingkan dengan daerah di luar pengaruh agen antibakteri. 

5. Monografi Bahan 

a. Karboksimetil selulosa Natrium (CMC-Na) 

Karboksimetil selulosa Natrium (CMC-Na) merupakan garam natrium 

dari asam selulosa glikol dan merupakan senyawa higroskopis sehingga mudah 

terdispersi dalam air membentuk larutan koloidal, tidak larut dalam etanol, 

eter, dan dalam pelarut organik. Karboksimetil selulosa digunakan secara luas 

untuk formulasi sediaan farmasi oral dan topikal, terutama karena tingkat 

viskositas yang dimilikinya. Konsentrasi yang lebih tinggi, biasanya 3% - 6%, 

digunakan sebagai basis dalam pembuatan gel dan pasta. Bobot molekul  

CMC-Na adalah 90.000-700.000 (Rowe et.al, 2003).   

b. Silika 

Silika digunakan sebagai bahan pengental dalam pasta gigi dan juga 

digunakan sebagai bahan abrasif. Pemerian: serbuk halus homogen dan 

berwarna putih (Depkes RI, 1979). 

c. Sorbitol 

Sorbitol digunakan sebagai pelembab agar dapat mencegah terjadiya 

penguapan air. Pemerian: serbuk butiran atau kepingan, putih, rasa manis dan 

higroskopis. Kelarutan: sangat mudah larut dalam air dan sukar larut dalam 

etanol 95%, dalam metanol dan asam asetat (Depkes RI, 1995). 



12 
 

 
 

d. Kalsium Karbonat 

Kalsium Karbonat merupakan serbuk hablur, putih, tidak berbau, tidak 

berasa. Kelarutan: praktis tidak larut dalam air, sangat sukar larut dalam air 

yang mengandung karbondioksida. Kalsium karbonat berfungsi sebagai bahan 

abrasif yaitu dapat menghilangkan kotoran bekas karang yang menempel pada 

pasta gigi serta menambah kekentalan pasta gigi (Depkes RI, 1979). 

e. Sodium lauril sulfat 

Sodium lauril sulfat merupakan serbuk hablur kecil, berwarna putih 

atau kuning muda, agak berbau khas dan mudah larut dalam air. Dalam pasta 

gigi berfungsi sebagai surfaktan yaitu pembersih (Depkes RI, 2014). 

f. Minyak pepermint 

Minyak pepermint berfungsi sebagai flavoring agent, sehingga dapat 

memberikan rasa yang enak di rongga mulut. Pemerian: cairan, tidak berwarna, 

kuning pucat atau kehijauan, bau aromatik, rasa pedas dan hangat kemudian 

dingin. Kelarutan: dalam etanol larut dalam 4 bagian volume etanol 70% 

(Depkes RI, 1979).  

g. Air suling/Aquadest 

Air suling digunakan sebagai bahan pelarut dan dapat mempertahankan 

konsistensi. Pemerian: Cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa 

(Depkes RI, 1979). 

F. Landasan Teori 

Daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz and Pav.) merupakan salah satu 

jenis tanaman obat tradisional. Senyawa aktif yang terkandung dalam sirih merah 
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adalah flavonoid, alkaloid, polifenolat  (Syahida, 2011) dan minyak atsiri 

(Marliyana, et al., 2013). Penelitian Reveny (2011) melaporkan bahwa daun sirih 

merah mengandung glikosida, triterpenoid/steroid, flavonoid, tanin dan 

antrakuinon. Ekstrak etanol dan fraksi n-heksan daun sirih merah juga mempunyai 

aktivitas antimikroba terhadap Staphylococcus aureus, E.coli dan Candida 

albicans.  

Penelitian Juliantina et al., (2009) menunjukkan bahwa ekstrak etanol 

daun sirih merah (Piper crocatum) mempunyai aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus dengan KHM 25% dan Escherichia coli dengan KHM 

6,25%. Ekstrak etanol daun sirih merah dapat menghambat pertumbuhan 

Streptococcus mutans dan memiliki nilai KHM sebesar 1%. Daya hambat ekstrak 

etanol daun sirih merah konsentrasi 100% sebanding dengan Chlorhexidine 

(sebagai kontrol positif) (Qolifah, 2013). 

G.  Hipotesis 

Ada pengaruh konsentrasi ekstrak etanol daun sirih merah (Piper 

crocatum Ruiz and Pav.) dalam sediaan pasta gigi terhadap sifat fisiko-kimia dan 

uji aktivitas antibakterinya pada Streptococcus mutans. 

 


