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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

     Masalah gigi dan mulut seperti gigi berlubang, penyakit periodontal, dan bau 

mulut terkadang sangat mengganggu. Untuk mengatasi keadaan tersebut, 

kebersihan mulut harus diperhatikan. Selain dengan sikat gigi dan benang gigi 

(dental floss), kita bisa menggunakan obat kumur.  

Menyikat gigi adalah cara yang dikenal paling mudah untuk menjaga 

kebersihan gigi dan mulut. Menyikat gigi adalah tindakan utama dalam perawatan 

kesehatan gigi dan mulut secara mekanis setiap pagi setelah makan pagi dan 

malam sebelum tidur. Kadang kala pembersihan dengan sikat gigi saja tidak 

cukup membersihkan gigi dan mulut sehingga masih ada kotoran yang tertinggal 

dan menimbulkan masalah gigi, sehingga diperlukan peran obat kumur 

(Gunsolley, 2006). 

Masalah gigi yang beragam diawali oleh plak gigi. Proses pembentukan plak 

diawali dengan pembentukan pelikel, lapisan tipis dan bening yang timbul 

beberapa menit setelah kita menyikat gigi. Setelah pelikel terbentuk, kuman  akan 

melekat sehingga disebut sebagai plak gigi (Tortora, et al, 1986). 

Plak merupakan tempat hidup kuman yang bisa memicu timbulnya kelainan 

jaringan sekitar gigi seperti pada gusi dan tulang sekitar gigi. Selain masalah 

periodontal, plak juga bisa menyebabkan gigi berlubang dan bau mulut. Berbagai 

jenis obat kumur tersedia di pasaran. Obat kumur ini mengandung bahan 

1 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  3 
 

 

3  

4 

antiseptik yang merupakan suatu senyawa yang dapat menghambat  pertumbuhan 

mikroorganisme yang terdapat pada plak. Bakteri plak merupakan penyebab 

kelainan periodontal maka diharapkan pemakaian obat kumur dapat mengurangi 

terjadinya kelainan periodontal (Axelsson dan Lindhe, 1981). 

Ada dua jenis obat kumur yang direkomendasikan oleh American Dental 

Association (ADA), yaitu obat kumur dengan bahan Chlorhexidine dan 

Methylsalicylate yang merupakan essential oil. Kerja yang berbeda di antara 

keduanya membuat efektivitas yang dihasilkan di antara keduanya berbeda. 

Chlorhexidine yang sudah lama digunakan sebagai obat kumur memiliki efek 

bakterisid atau bakteriostatik tergantung konsentrasinya. Chlorhexidine dapat 

mencegah terbentuknya plak secara langsung dengan cara melapisi permukaan 

gigi. Chlorhexidine juga diketahui menghambat aktivitas Na-K ATP-ase yang 

penting pada proses metabolisme bakteri dan menyebabkan kematian bakteri 

karena menghambat proses pembentukan asam amino penyusun sel tubuh bakteri 

(Flemmingson, 2008). Sedangkan Methylsalicylate mampu menghambat 

pertumbuhan dari membran sel bakteri sehingga bakteri dalam rongga mulut tidak 

dapat berkembang (Rath, 2008). Karena alasan itulah penulis membandingkan 

efektivitas keduanya dalam menurunkan jumlah koloni bakteri rongga mulut. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan efektivitas antara obat kumur Chlorhexidine dan 

Methylsalicylate dalam menurunkan jumlah koloni bakteri rongga mulut? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan efektivitas obat 

kumur Chlorhexidine dan Methylsalicylate dalam menurunkan jumlah koloni 

bakteri rongga mulut. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui perbedaan jumlah koloni bakteri rongga mulut 

sebelum dan sesudah penggunaan obat kumur Chlorhexidine. 

b. Mengetahui perbedaan jumlah koloni bakteri rongga mulut 

sebelum dan sesudah penggunaan obat kumur Methylsalicylate. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Dapat membandingkan efektivitas antara Chlorhexidine dan 

Methylsalicylate dalam mengurangi jumlah bakteri rongga mulut. 

2. Manfaat praktis  

Sebagai bahan pertimbangan untuk memilih obat kumur yang paling 

efektif untuk mencegah maupun mengobati kasus periodontal yang sering 

terjadi di masyarakat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A.  Tinjauan Pustaka 

1. Bakteri dalam rongga mulut 

Plak adalah kumpulan bakteri yang melekat dan tidak berwarna yang 

senantiasa terbentuk pada permukaan gigi. Air liur, sisa makanan dalam larutan 

yang mengandung gula, potongan kecil protein bergabung dan terbentuk di zona 

pertemuan antara gigi dan gusi.    

Mekanisme pembentukan plak sendiri adalah gigi yang sudah disikat akan 

kembali berkontak dengan saliva. Musin adalah salah satu zat terkandung dalam 

saliva yang akan melapisi gigi. Lapisan ini kemudian dikenal dengan nama 

acquired pellicle. Acquired pellicle ini sangat tipis, berkisar 1 µm, selain musin 

dan protein lainnya, saliva juga mengandung banyak bakteri, antara lain bakteri 

golongan Streptococcus, Actinomyces viscosus, dan Laktobasili. Beberapa saat 

setelah Acquired pellicle terbentuk, bakteri akan singgah dan berkoloni di lapisan 

tersebut. Keadaan inilah yang kemudian disebut dengan plak gigi (Gunsolley, 

2006). Mekanisme perlekatan bakteri pada permukaan mulut inilah yang 

merupakan faktor penting pada pembentukan plak gigi. Plak gigi hanya dapat 

dilihat dengan pewarnaan pada gigi dan perwarna yang digunakan juga khusus 

yaitu dikenal dengan nama disclosing agent. 

Proses terjadinya karies melibatkan sejumlah faktor yang saling berinteraksi 

satu sama lain yaitu gigi dan saliva (host), mikroorganisme, substrat, dan waktu. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  6 
 

 

6  

4 

Proses terjadinya karies pada gigi dimulai dengan terjadinya demineralisasi 

jaringan keras gigi yang kemudian diikuti dengan terjadinya kerusakan bahan 

organik gigi sebagai akibat adanya asam hasil fermentasi karbohidrat oleh 

mikroorganisme. 

Kelembaban yang sangat tinggi, adanya makanan terlarut secara konstan dan 

juga partikel-partikel kecil makanan membuat mulut menjadi lingkungan ideal 

bagi pertumbuhan bakteri. Air liur terdiri dari air, asam amino, protein, lipid, 

karbohidrat, dan senyawa-senyawa anorganik, sehingga air liur merupakan 

medium yang kaya serta kompleks yang dapat digunakan sebagai sumber nutrisi 

bagi mikroba pada berbagai situs di permukaan mulut. Bakteri dapat bertahan dan 

berkembang biak karena memperoleh energi dan bahan baku yang diperlukan dari 

sisa makanan dan juga dari protein ludah (Amerongen, 1998). 

Rongga mulut merupakan salah satu tempat pada tubuh manusia dengan 

susunan kuantitas bakteri paling bervariasi (Madigan, et al, 2000). Ekologi dari 

mikroflora mulut baru diketahui sedikit sekali. Walaupun terdapat lebih dari 400 

spesies mikroba yang teridentifikasi hidup dalam mulut, mungkin lebih dari 

jumlah di atas yang belum teridentifikasi (Black, 1999). Sebagian besar bakteri 

mulut adalah bakteri gram negatif, sedangkan bakteri gram positif jumlahnya 

hampir tidak berarti bila dibandingkan dengan bakteri gram negatif (Frank, et al, 

1997). 

Penelitian selama ini lebih banyak difokuskan pada mikroorganisme yang 

berhubungan dengan karang gigi dan penyakit gigi tetapi masih banyak mikroba 
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lain yang hidup pada mukosa pipi, lidah, palatum, dan dasar mulut. Bakteri inilah 

yang mungkin berkaitan dengan bau mulut (Black, 1999). 

Bakteri rongga mulut tersebar pada tempat tertentu, misalnya beberapa spesies 

Streptococcus yang termasuk flora normal mulut dan menggunakan gula-gula 

untuk membentuk asam laktat ditemukan pada tempat yang berbeda-beda dalam 

mulut. Streptococcus salivarius menghuni permukaan lidah, S.mitis menghuni 

sebagian besar mukosa pipi dan Streptococcus sanguis menghuni permukaan gigi. 

Selain itu ditemukan juga spesies bakteri yang menyebabkan penyakit mulut dan 

gigi seperti Streptococcus mutans yang menyebabkan karies gigi serta beberapa 

spesies Actinomyces, Nocardia, Corynebacterium (Tortora, et al, 1986),  

Veilonella, dan Fusobacterium yang menyebabkan periodontitis (Black, 1999). 

Jumlah bakteri rongga mulut yang berbeda tiap individu dipengaruhi oleh: 

(a)obat-obatan, yaitu obat apapun yang dapat mempengaruhi sistem kekebalan 

tubuh. Obat antiseptik oral dan antibiotik sistemik yang digunakan oleh subjek 

penelitian dapat mengakibatkan penurunan sejumlah bakteri di dalam rongga 

mulut (Hamilton dan Bowden, 1992), (b) usia, mempengaruhi kompleksitas dan 

distribusi flora normal mulut. Umumnya kompleksitas flora mulut meningkat 

dengan bertambahnya usia. Saat lahir rongga mulut yang steril kemudian 

terkontaminasi oleh bakteri dari ibunya. Di usia remaja flora normal mulut 

mencapai puncak kompleksitasnya (Hamilton dan Bowden, 1992), (c) penyakit, 

yang mempengaruhi sekresi saliva. Gangguan pada kelenjar ludah (seperti aplasi, 

hipoplasi, atrofi), penyakit diabetes mellitus gangguan fungsi ginjal, gangguan 

system saraf seperti multiple sclerosis, diare, demam dan radang yang 

menyebabkan penurunan sekresi saliva. Selain penyakit di atas penurunan sekresi 
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saliva juga dapat disebabkan oleh gangguan emosional, defisiensi vitamin dan 

perubahan hormonal. Sedangkan penyakit Parkinson menaikkan sekresi saliva 

(Amerongen, 1998), (d) protesa gigi, dapat mempengaruhi jumlah saliva. 

Penurunan jumlah saliva terjadi pada 10-40% pemakai protesa gigi. Di samping 

mengalami penurunan jumlah saliva, sebagian pemakai protesa gigi juga 

mengalami kenaikan jumlah saliva pada awal pemakaian. Protesa gigi juga 

menyebabkan adanya sisa makanan di bawah protesa yang menjadi makanan 

bakteri (Amerongen, 1998), (e) kebiasaan, mempengaruhi sekresi kelenjar 

ludahnya. Kebiasaan tersebut antara lain mengunyah permen karet ataupun 

makanan keras yang mengakibatkan rangsangan mekanis, merokok, 

mengkonsumsi makanan atau minuman yang terlalu asam, basa, atau mengandung 

alkohol yang dapat menyebabkan rangsangan kimiawi (Amerongen, 1998), (f) 

kebersihan gigi dan mulut, berbeda tiap individu tergantung dari kemampuan 

mereka dalam menjaganya, baik dalam hal waktu, frekuensi, maupun caranya. 

Bila kebersihan mulut tidak terjaga maka sisa makanan dan debris epitel dalam 

rongga mulut yang tertinggal akan menjadi nutrisi yang baik bagi bakteri 

(Madigan, et al., 2000), (f) makanan, terutama yang banyak mengandung sukrosa 

dan mungkin tertinggal dalam mulut dapat dengan mudah difermentasikan oleh 

bakteri rongga mulut, sehingga berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan 

bakteri. Deposit mineral sisa makanan yang tercampur dengan ludah terutama 

pada gigi belakang dan gigi yang berjejal mengakibatkan akumulasi sejumlah 

besar bakteri membentuk karang gigi, (g) jumlah saliva, tergantung tingkat 

stimulasi dari kelenjar ludah. Penurunan jumlah saliva atau xerostomia dapat 

meningkatkan proporsi bakteri acidogenic dalam mulut (Hamilton dan Bowden, 
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1992). Jumlah saliva berpengaruh pada jumlah bakteri, karena selain sebagai 

sumber makanan bagi bakteri, saliva juga mempunyai aktivitas antibakteri 

(Soewondo dan Susworo, 1995). Enzim yang berperan sebagai antibakteri dalam 

saliva antara lain lisosim yang melemahkan dinding bakteri dan melisiskan sel, 

serta laktoperosidase yang membunuh bakteri dengan reaksi yang melibatkan ion 

Cl dan H2O2 (Madigan, et al., 2000). Selain kedua enzim tersebut, terdapat pula 

laktoferin, immunoglobulin, faktor-faktor aglutinasi dan agregasi yang mampu 

menggumpalkan bakteri dan mempersulit pengikatannya pada permukaan rongga 

mulut sehingga mampu menurunkan jumlah bakteri (Amerongen, 1998), (i) pH 

mulut, dikontrol terutama oleh penyangga bikarbonat dan berkisar antara 5,7 

sampai 7,0 dengan rata-rata 6,7 (Madigan, et al., 2000). Sebagian besar bakteri 

akan hidup pada pH 7,0 tetapi derajat keasaman optimum yang dibutuhkan 

berbeda tergantung tiap-tiap spesies (Freeman, 1985), (j) terapi radiasi pada 

kepala dan leher mempengaruhi sekresi saliva. Terapi radiasi pada karsinoma 

lidah, karsinoma nasofaring, karsinoma laring, karsinoma tonsil, radioblastoma, 

dan karsinoma kepala dan leher lainnya akan merusak sel-sel kelenjar saliva 

sehingga menyebabkan penurunan kuantitas sekresi dan perubahan kimiawi saliva 

(Soewondo dan Susworo, 1995). 

2. Peran obat kumur dalam mengurangi kuantitas bakteri rongga mulut 

Berkumur dengan obat kumur merupakan salah satu tindakan aseptis yang 

dapat dilakukan untuk merawat kesehatan rongga mulut. Tindakan aseptis adalah 

suatu tindakan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan 

mikroorganisme yang ada. Tindakan ini salah satunya dapat dilakukan dengan 
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menggunakan zat antiseptik yaitu zat yang dapat mengurangi kuantitas 

mikroorganisme pada jaringan hidup namun tak bersifat sistemik (Black, 1999). 

Antiseptik merupakan suatu senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme tanpa merusak jaringan sekitar secara keseluruhan. Pemakaian 

antiseptik  sebagai obat kumur bertujuan untuk menghambat bakteri plak 

(Kartanegara, 1984). 

Pengaruh obat kumur terhadap kuantitas bakteri rongga mulut tergantung pada 

bahan aktif yang terkandung dalam obat kumur. Efek antimikrobial dari obat 

kumur ini mungkin hanya menghambat pertumbuhan bakteri mulut 

(bakteriostatis), bisa juga bersifat membunuh bakteri rongga mulut (bakterisida). 

Efek bakteriostatis maupun bakterisida dari bahan aktif obat kumur, maka 

berkumur dengan obat kumur merupakan suatu tindakan aseptik yang bertujuan 

untuk mengurangi jumlah koloni bakteri mulut yang ada. Perubahan jumlah 

koloni bakteri rongga mulut, didapatkan suatu kontrol terhadap pertumbuhan 

mikroorganisme sesuai yang diharapkan (Black, 1999). 

3. Obat Kumur 

Efektivitas antibakteri dari obat kumur tergantung pada konsentrasi bahan 

aktif dalam larutan, waktu lamanya kontak antara bahan aktif dengan bakteri, suhu 

larutan, pH mulut, kemampuan mikroorganisme untuk bertahan, dan adanya 

bahan organik lain yang dapat menghambat kontak obat kumur dengan bakteri 

(Tjay dan Rahardja, 2002). 
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Menurut Tio Budi (2009), manfaat dari penggunaan obat kumur adalah: (a) 

pencegahan terhadap infeksi ringan rongga mulut, (b) membantu kerja sistemik 

dari antibiotik dalam menurunkan jumlah kuman dalam rongga mulut pada infeksi 

yang berat, (c) membantu menghilangkan bau mulut, dan (d) pencegahan terhadap 

infeksi sebelum dan sesudah tindakan operasi dalam rongga mulut. 

Menurut Tio Budi obat kumur ada bermacam-macam jenisnya. Ada yang hanya 

berfungsi sebagai penyegar, ada yang kandungan antibakterinya sangat kuat, ada 

pula yang bersifat kombinasi keduanya . Kandungan obat kumur satu dengan 

lainnya sangat beraneka ragam. Secara umum kandungan bahan dalam obat 

kumur adalah penyegar, bahan aktif, dan air. Bahan aktif yang bisa terkandung 

dalam obat kumur menurut Tio Budi antara lain: (a) Povidone iodine, merupakan 

suatu iodine kompleks yang mampu membunuh mikroorganisme seperti jamur, 

virus, protozoa dan spora bakteri dan digunakan untuk mengobati infeksi di mulut 

dan tenggorokan, seperti ginggivitis dan sariawan. Selain itu dapat digunakan 

untuk mempertahankan kebersihan mulut, membunuh mikroorganisme sebelum, 

saat, dan setelah operasi mulut untuk menghindari terjadinya infeksi, (b) 

Carbenoxolone sodium, digunakan untuk mengobati luka. Carbenoxolone sodium 

akan melindungi daerah luka tersebut sehingga proses penyembuhan dapat 

dimulai, sekaligus mengurangi rasa sakit yang timbul, sebaiknya digunakan 

setelah makan dan sebelum tidur, (c) Chlorhexidine, merupakan zat antiseptik 

yang aktif terhadap bakteri, virus, spora bakteri dan jamur, membunuh 

mikroorganisme yang berkaitan dengan berbagai infeksi di mulut dan tenggorokan 

termasuk Candida albicans yang menyebabkan terjadinya candidosis. 

Chlorhexidine juga terbukti mampu mencegah pembentukan plak dan gingivitis, 
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(d) Chlorbutanol hemihydrates, merupakan zat antiseptik yang berfungsi untuk 

membunuh berbagai bakteri, virus, dan jamur, juga digunakan untuk mengurangi 

sakit yang timbul karena gusi berdarah, (e) Benzydamine hydrochloride, termasuk 

dalam kelompok obat-obatan yang disebut non-steroid anti-inflammatory drugs 

(NSAIDs), bekerja dengan menghambat kerja suatu substansi dari tubuh yang 

disebut cyclo-oxygenase yang memproduksi berbagai zat kimia tubuh termasuk 

prostaglandin. Prostaglandin mempunyai banyak fungsi, salah satunya 

menyebabkan inflamasi. Dengan mencegah terbentuknya prostaglandin, 

benzydamine dapat mencegah terjadinya inflamasi dan rasa sakit yang berkaitan 

dengannya, (f) Essential oil  termasuk Methylsalicylate tersedia sebagai antiseptik 

diakibatkan karena agresi mereka terhadap mikroba bakteri yang tidak diikuti 

dengan pengrusakan jaringan sekitarnya. Hal ini berkaitan dengan ikatan yang 

terjadi pada dinding bakteri sehingga terjadi gangguan transport nutrisi sehingga 

bakteri mati (Buijs, 2000). 

Pada umumnya obat kumur aman untuk dipakai, namun ada beberapa jenis 

yang bisa menyebabkan efek samping berbahaya bagi pemakainya, yaitu obat 

kumur yang kandungan alkoholnya begitu tinggi. Pemakaian obat kumur dengan 

alkohol yang tinggi menyebabkan sensasi terbakar dalam mulut. Selain itu bisa 

menyebabkan kematian bila terlalu banyak tertelan, terutama oleh anak kecil 

(Kurniati, 2009). 

4. Chlorhexidine 

Chlorhexidine merupakan derifat disquanid dan yang umumnya digunakan 

dalam bentuk glukonatnya. Mempunyai antibakteri dengan spektrum luas, efektif 

terhadap gram positif dan gram negatif meskipun untuk jenis yang terakhir 
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efektivitasnya sedikit lebih rendah. Chlorhexidine sangat efektif mengurangi 

radang ginggiva dan akumulasi plak, pendapat ini sesuai pendapat bahwa larutan 

Chlorhexidine sangat efektif digunakan untuk mengontrol plak pada perawatan 

radang ginggiva. 

Pada pH fisiologis Chlorhexidine mengikat bakteri di permukaan rongga 

mulut. Dapat bersifat bakteriostatik atau bakterisid tergantung konsentrasinya. 

Sifat bakteriostatis bila konsentrasinya kurang dari 432 µg/ml, konsentrasi yang 

lebih tinggi akan menyebabkan efek bakterisida, karena terjadinya presipitasi 

protein plasma (Charles, 2004). 

Efek antiplak Chlorhexidine tidak hanya bakteriostatik tetapi juga bakterisid 

karena mempunyai daya lekat yang lama pada permukaan gigi (Rolla dan Gjermo, 

1974), sehingga akumulasi plak dapat dicegah dan mengurangi kejadian  radang 

ginggiva (Prijantojo, 1991). 

Berbagai percobaan klinis menggunakan obat kumur Chlorhexidine telah 

banyak dilakukan dan hasilnya menunjukkan bahwa Chlorhexidine menurunkan 

risiko kejadian gingivitis dan periodontitis (Frankk, 1997). 

 Efek Chlorhexidine dalam menghambat pertumbuhan plak dan mencegah 

terjadinya radang ginggiva pertama-tama dilaporkan oleh Loe dan Schiott. 

Pembentukan plak dapat dicegah dengan berkumur larutan Chlorhexidine 0,2% 

dan tidak tampak tanda radang ginggiva setelah beberapa minggu walaupun tanpa 

membersihkan mulut secara mekanis. Dinyatakan pula bahwa perawatan radang 

ginggiva dapat dilakukan dengan menggunakan obat kumur Chlorhexidine. 

Pernyataan ini menguatkan percobaan yang telah dilakukan di beberapa negara 
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bahwa Chlorhexidine dapat menghambat pertumbuhan plak dan mencegah 

kejadian radang ginggiva (Nagle dan Turnbull, 1978). 

Dasar yang kuat untuk mencegah pembentukan plak adalah terjadinya ikatan 

antara Chlorhexidine dengan molekul permukaan gigi, antara lain polisakarida, 

protein, glikoprotein dari saliva, pelikel, mukosa, serta permukaan dari 

hidroksiapatit. Ikatan-ikatan tersebut mengakibatkan pembentukan plak yang 

merupakan penyebab utama dari radang ginggiva dihambat (Neeraja, 2008). 

Penelitian yang telah dilakukan di banyak negara menunjukkan bahwa perlekatan 

akan terjadi sampai 24 jam, yang berarti sebanding dengan efek bakteriostatik 

terhadap bakteri. 

Chlorhexidine telah dibuktikan sebagai antiplak yang sangat efektif sehingga 

mempunyai peranan penting pada terapi ginggivitis dan pencegahan kelainan 

periodontal (Nagle dan Turnbull, 1978). 

Obat kumur dengan kandungan aktif Chlorhexidine yang banyak beredar di 

pasaran dan pada penelitian digunakan sebagai obat kumur coba adalah Minosep. 

 

5. Methylsalicylate 

Methylsalicylate dulu biasa digunakan dalam pewarnaan makanan, permen, 

minuman, dan kepentingan farmasi. Methylsaliciylate juga biasa digunakan 

sebagai bahan parfum, deodorant maupun kosmetika kecantikan. Selain itu, 

Methylsalicylate biasa digunakan dalam bidan medis sebagai analgesik untuk 

mengurangi rasa nyeri otot dan nyeri pada rheumatik. 
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Methylsalicylate dapat dihasilkan dari proses esterifikasi asam salisilat dan 

methanol. Methylsalicylate yang dikomersilkan juga dapat dibuat dari proses 

penyulingan ranting dari Sweet Birch (Betula Lenta) dan Eastern Teaberry 

(Gaultheria procumbens) (Wikipedia, 2008). 

Methylsalicylate juga biasa disebut sebagai “oil of wintergreen“, yang 

merupakan kandungan aktif dari Listerine, obat kumur yang diproduksi oleh 

pabrik Johnson & Johnson. “Oil of wintergreen“ diproduksi dari hasil perasan 

pohon wintergreen (Anonim, 2009). 

Methylsalycilate sangat beracun terutama ketika dikonsumsi langsung. Satu 

sendok teh dari Methylsalicylate mengandung 7 gram salicylate yang setara 

dengan lebih dari dua puluh-tiga tablet aspirin 300 mg. Dosis letal terendah adalah 

101 mg/kgBB manusia dewasa.  

Methylsalicylate tersedia sebagai antiseptik karena agresi mereka terhadap 

mikroba bakteri yang tidak diikuti dengan perusakan jaringan sekitarnya. Hal ini 

berkaitan dengan ikatan yang terjadi pada dinding bakteri sehingga terjadi 

gangguan transport nutrisi sehingga bakteri mati (Buijs, 2000). Selain itu, 

Methylsalicylate juga menghambat pertumbuhan membran sel bakteri sehingga 

bakteri tidak dapat berkembang (Rath, 2008). 

Antiseptik Listerine pertama kali diformulasikan oleh Dr. Joseph Lawrence 

dan Jordan Wheat Lambert pada tahun 1879 dan digunakan sebagai antiseptik 

pada operasi bedah. Para ahli menetapkan Methylsalicylate digunakan sebagai 

antiseptik oral pada tahun 1895 dan menjadi obat kumur yang dijual di pasaran di 

Amerika Serikat pada tahun 1914 (Gunsolley, 2006).  
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Methylsalicylate banyak digunakan sebagai disinfektan oral sekarang. 

Penelitian yang dilakukan menemukan bahwa obat kumur yang menggunakan 

minyak esensial seperti Thyme, Peppermint, Wintergreen, dan Eucalyptus adalah 

lebih efektif dalam meningkatkan kesehatan oral daripada antiseptik yang 

berbahan aktif Flourida. 
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B. Kerangka Pemikiran 

 

 

C. Hipotesis 

      Ada perbedaan efektivitas antara obat kumur Chlorhexidine dan 

Methylsalicylate dalam menurunkan jumlah koloni bakteri rongga mulut. 

 

 

Chlorhexidine Methylsalicylate 

Tidak terbentuk plak gigi Tidak terbentuk plak gigi 

Chlorhexidine bisa bersifat 
bakteriostatik atau bakterisid 
sesuai dengan konsentrasi 
Chlorhexidine 

Penurunan jumlah koloni bakteri rongga mulut 

Methylsalicylate beragresi 
dengan bakteri rongga mulut dan 
menghambat pertumbuhan 
membran sel bakteri 

Obat kumur 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat eksperimental kuasi dengan rancangan pretest and 

posttest controlled group design dengan pendekatan cross sectional karena di sini 

penulis membandingakan kedua hasil setelah perlakuan (Arif, 2004). 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Kedokteran 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas 

Maret semester VII, berusia 21-22 tahun dengan pertimbangan pada usia tersebut 

sistem imunitas tubuh telah mencapai kompleksitasnya. 

D. Teknik Sampling 

Purposive Quota Sampling 

Kriteria inklusi yang digunakan: 

1. Bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian (informed`consent) 

2. Tidak mengkonsumsi obat-obatan oral yang bersifat antiseptis 

3. Tidak menggunakan antibiotik sistemik 

4. Tidak menggunakan obat kumur jenis apapun 

5. Tidak menggunakan gigi palsu dan kawat gigi 

17 
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6. Tidak merokok 

Adapun besar sampel yang diambil adalah 34 sampel yang dibagi menjadi dua 

kelompok perlakuan, jadi tiap kelompok terdiri dari 17 sampel. Jumlah sampel ini 

didapatkan dari perhitungan menggunakan rumus Federer ( Muhammad Arif, 

2004) 

 

Ket: 

n : besar sampel 

t : jumlah kelompok 

(n-1)(t-1) > 15 

(n-1)(2-1) > 15 

(n-1).1>15 

n-1>15 

n>16 (jadi jumlah sampel minimal 16 orang pada tiap kelompok) 

E. Waktu Penelitian 

Sampel diambil pada pukul 09.00-10.00 sehubungan dengan pengaruh irama 

siang dan malam pada pH dan kapasitas buffer saliva. Pada waktu tersebut sekresi 

saliva dalam kondisi relatif konstan. 

 

 

 

(n-1) (t-1) > 15 
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Berkumur 
Chlorhexidine 

Berkumur 
aquadest 

steril 
(kontrol) 

Berkumur 
Methylsalicylate 

P1 

K2 

H2 

H1 

Uji T tidak 
berpasangan 

Kelompok I 

Kelompok II 

Berkumur 
aquadest 

steril 
(kontrol) 

K1 
Uji T 

berpasangan 

Uji T 
berpasangan 

Inkubasi 
37˚C,24 

jam 

Inkubasi 
37˚C,24 

jam 

Inkubasi 
37˚C,24 

jam 

Inkubasi 
37˚C,24 

jam 

Mahasiswa FK UNS 
semester VIII 

P2 

F. Jalannya Penelitian 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

K1 : jumlah koloni bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan aquadest 

steril pada kelompok I 

K2 : jumlah koloni bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan aquadest 

steril pada kelompok II 

P1 : jumlah koloni bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan 

Chlorhexidine 

P2 : jumlah koloni bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan 

Methylsalicylate 
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H1 : selisih jumlah koloni bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan 

aquadest steril (K1) dan setelah berkumur dengan Chlorhexidine (P1) 

H2 : selisih bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan aquadest steril (K2) 

dan setelah berkumur denga Methylsacylate (P2) 

G. Identifikasi Variabel 

1. Variabel bebas 

Obat kumur yang menggunakan Chlorhexidine dan Methyl salicylate 

2. Variabel Terikat 

Jumlah koloni bakteri rongga mulut 

3. Variabel Pengganggu 

a. Variabel Penganggu Terkendali 

1) obat-obatan 

2) usia 

3) penyakit infeksi gigi dan mulut 

4) kebiasaan : merokok 

5) penyakit sistemik : diabetes melitus, penyakit jantung, asma 

6) protesa gigi : kawat gigi dan gigi palsu 

b. Variabel Pengganggu Tidak Terkendali 

1) kebersihan gigi dan mulut 

2) makanan 

3) pH mulut 
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H. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Bebas 

a. Chlorhexidine 

Konsentrasi Chlorhexidine yang digunakan adalah 0,2% dan obat kumur 

yang digunakan adalah Minosep. Chlorhexidine merupakan derifat disquanid 

dan umumnya digunakan dalam bentuk glukonatnya. Senyawa ini mempunyai 

sifat antibakteri spektrum luas, efektif terhadap gram positif dan gram negatif, 

meskipun untuk gram positif efektivitasnya sedikit lebih rendah.  

b. Methylsalicylate 

Methylsalicylate tersedia sebagai antiseptik diakibatkan karena agresi 

mereka terhadap mikroba bakteri yang tidak diikuti dengan pengrusakan 

jaringan sekitarnya. Obat kumur yang digunakan dalam percobaan adalah 

Methylsalicylate 2%. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah jumlah koloni bakteri rongga 

mulut. Jumlah koloni bakteri rongga mulut dihitung dengan menggunakan colony 

counter. 

Penurunan kuantitas bakteri rongga mulut diperoleh dari jumlah koloni bakteri 

hasil penanaman berkumur I dikurangi dengan jumlah bakteri hasil penanaman 

berkumur II. 

Jumlah koloni bakteri hasil penanaman dihitung dengan colony counter 

dengan satuan koloni, satuan penurunan jumlah bakteri rongga mulut adalah 

koloni. Termasuk variabel rasio. 
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Keterangan : 

H1 : penurunan jumlah koloni bakteri rongga mulut pada kelompok I 

H2 : penurunan jumlah koloni bakteri rongga mulut pada kelompok II 

K1 : jumlah koloni bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan aquadest 

steril pada kelompok I 

K2 : jumlah koloni bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan aquadest 

steril pada kelompok II 

P1 : jumlah koloni bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan 

Chlorhexidine 

P2 : jumlah koloni bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan 

Methylsalicylate 

%H1 : persentase penurunan jumlah koloni bakteri rongga mulut pada kelompok 

I 

%H2 : persentase penurunan jumlah koloni bakteri rongga mulut pada kelompok 

II 

 

 

 

 

H2= K2-P2 

%H1 = H1/K1 x 100% 

%H2 = H2/K2 x 100% 

H1 = K1-P1 
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3. Variabel Pengganggu 

a. Variabel Pengganggu Terkendali 

1) Obat-obatan 

Obat-obatan yang dimaksud disini adalah obat-obatan oral yang 

digunakan yang bersifat antiseptik dan antibiotik sistemik. Obat-obatan 

yang digunakan baik itu obat-obatan oral terutama yang bersifat 

antiseptik maupun antibiotik sistemik dapat mempengaruhi bakteri 

rongga mulut (Black, 1999). 

2) Usia 

Usia yang dimaksud disini adalah usia dari subjek penelitian ketika 

dilakukan penelitian. Usia mempengaruhi jenis makanan dan 

kemampuan pertahanan tubuh terhadap benda asing salah satunya 

bakteri mulut, sehingga dengan adanya perubahan usia juga terjadi 

perubahan lingkungan mulut (Black, 1999). 

3) Penyakit Infeksi Gigi dan Mulut 

Penyakit gigi dan mulut yang dimaksud adalah semua penyakit yang 

disebabkan oleh kuman patogen maupun flora normal yang karena 

faktor-faktor tertentu menjadi patogen bagi host. Penyakit infeksi gigi 

dan mulut menyebabkan terjadinya pergeseran perbandingan jumlah 

bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif, dan pergeseran 

perbandingan jumlah bakteri aerob dan anaerob (Jawetz, et al, 1986). 

4) Kebiasaan 

Kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan subjek yang 

mempengaruhi produksi saliva antara lain mengunyah makanan keras 
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atau permen karet, merokok, mengkonsumsi makanan atau minuman 

yang terlalu asam atau basa, mengkonsumsi alkohol. 

b. Variabel Pengganggu Tidak Terkendali 

1) Kebersihan Gigi dan Mulut 

Kebersihan gigi dan mulut adalah kemampuan seseorang dalam 

menjaga kebersihan gigi dan mulutnya. Sisa makanan dan sel-sel epitel 

mati merupakan bahan yang disukai kuman (Madigan, et al, 2000). 

Bakteri juga ditemukan pada plak gigi. Plak gigi yang tidak 

dihilangkan secara bersih dan teratur merupakan akumulasi bakteri-

bakteri panghasil asam (Black, 1999). 

2) Makanan 

Makanan yang dimaksud adalah makanan yang sering dikonsumsi dan 

mungkin tertinggal dalam mulut. Mempengaruhi nutrisi jenis kuman 

tertentu. Polisakarida sulit atau hampir tidak bisa dicerna oleh bakteri 

mulut. Disakarida akan diubah menjadi monosakarida seperti glukosa 

dan fruktosa. Bakteri mulut ada yang hanya menggunakan satu 

monosakarida tetapi ada juga yang menggunakan glukosa dan fruktosa 

secara bersamaan, misalnya Streptococcus mutans (Jawetz, et al, 

1986). 

3) pH mulut 

pH mulut adalah derajat keasaman (asam-basa) dari mulut. pH 

merupakan faktor fisika yang mempengaruhi pertumbuhan kuman 

(Black, 1999). 
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I. Alat dan Bahan Penelitian 

1. Instrumen Penelitian 

a. Kuesioner 

b. Pipet ukur 

c. Tabung reaksi 

d. Tabung penampung steril 

e. Colony counter 

f. Stopwatch 

g. Media nutrient agar plate : 

Media ini berfungsi sebagai media penyubur untuk pertumbuhan lebih 

dari satu jenis mikroorganisme.Dalam tiap 1000ml air nutrient agar 

plate mengandung peptone (5gram) dan ekstrak sapi (3gram). 

Pepton merupakan sumber nitrogen sedangkan ekstrak sapi merupakan 

sumber karbon organik, nitrogen, vitamin, dan garam anorganik dari 

nutrient agar plate (Cappuccino dan Sherman, 1983). 

2. Bahan Penelitian 

a. Obat Kumur Chlorhexidine 15 ml 

b. Obat Kumur Methylsalicylate 15 ml 

c. Aquadest steril 15 ml 
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J. Cara Kerja 

1. Langkah Kerja 

a. Pengambilan sampel, besar sampel 34 orang mahasiswa dibagi 

menjadi dua kelompok 

b. Pada hari pertama, setiap sampel berkumur dengan aquadest steril 15 

ml selama 30 detik 

c. Cairan hasil berkumur ditampung dalam tabung penampung steril 

kemudian diambil 1 ml dan dicampur dengan aquadest steril sampai 

didapatkan pengenceran 10 kali 

d. Hasil pengenceran diambil 250 uL dan diratakan di atas nutrient agar 

plate. Kemudian diinkubasi pada suhu 37˚C selama 24 jam, hasilnya 

sebagai kontrol disebut K1 untuk kelompok I dan K2 untuk kelompok 

II 

e. Pada hari kedua, 17 sampel pada kelompok I berkumur dengan 

Chlorhexidine, sedangkan kelompok II berkumur dengan 

Methylsalicylate, masing-masing sebanyak 15 ml selama 30 detik 

f. Hasil berkumur kemudian dibuang 

g. Setiap sampel dari kedua kelompok tersebut berkumur lagi dengan 

menggunakan aquadest steril 15 ml selama 30 detik 

h. Cairan hasil berkumur kemudian ditampung dalam tabung penampung 

steril lalu diambil 1 ml untuk selanjutnya dicampur dengan aquadest 

steri sampai didapatkan pengenceran 10 kali 

i. Hasil pengenceran diambil 250 uL dan diratakan di atas nutrient agar 

plate kemudian diinkubasi pada suhu 37˚C selama 24 jam. Hasil 
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setelah perlakuan disebut P1 untuk kelompok I dan P2 untuk kelompok 

II 

j. Dilakukan penghitungan jumlah koloni bakteri rongga mulut pada 

hasil K1, K2, P1, dan P2 

k. Hasil perhitungan penurunan jumlah koloni bakteri rongga mulut 

karena Chlorhexidine disebut hasil 1 (H1) 

l. Hasil perhitungan penurunan jumlah koloni bakteri rongga mulut 

karena Methylsalicylate disebut hasil 2 (H2) 

2. Bagan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam waktu 2 hari sehingga diharapkan kondisi 

rongga mulut sebelum berkumur (baik dengan aquadest maupun dengan obat 

kumur) kurang lebih sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  29 
 

 

29  

4 

Hari pertama (sebagai kontrol) 

 

  

 

 

Subjek penelitian      
34 orang 

17 orang 17 orang 

Berkumur aquadest 
steril 15 ml selama 30 

Hasil K1 Hasil K2 

Berkumur aquadest 
steril 15 ml selama 30 

Tampung dalam tabung 
steril 

Tampung dalam tabung 
steril 

Pengenceran 10 x Pengenceran 10 x 

 

Tanam dalam nutrient 
agar plate 

Tanam dalam nutrient 
agar plate 

Inkubasi 37˚C , 24  

jam  

Inkubasi 37˚C , 24 jam 
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Hari kedua ( mendapat perlakuan ) 

 

Subjek 
penelitian 34 

17 orang 17 orang 

Berkumur obat kumur 
Chlorhexidine 15 ml, selama 

30 detik, buang 

Berkumur obat kumur 
Methylsalicylate 15 ml, selama 

30 detik, buang 

Berkumur aquadest steril 
15 ml, selama 30 detik 

Inkubasi 37˚C, 24 jam Inkubasi 37˚C, 24 jam 

Tampung dalam tabung 
penampung steril 

Pengenceran 10 x 

Tanam dalam nutrient 
agar plate 

Tanam dalam nutrient 
agar plate 

Pengenceran 10 x 

Tampung dalam tabung 
penampung steril 

Berkumur aquadest steril 
15 ml, selama 30 detik 

Hasil P1 Hasil P2 
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K. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan Uji-t guna 

membandingkan perbedaan rerata antar 2 kelompok (Bhisma, 1994). 

  

Uji-t yang dipakai adalah uji T tidak berpasangan (independent sample T test) 

yang merupakan salah satu metode pengujian hipotesis dimana data yang 

digunakan tidak berpasangan, dan terdiri dari dua kelompok perlakuan. Sebelum 

melakukan analisis data dengan uji-T tidak berpasangan, data terlebih dahulu akan 

diuji apakah kedua data menyebar normal atau tidak, dengan menggunakan Tests 

of Normality pada Saphyro-Wilk. Selain itu, diuji pula varian data apakah sama 

atau tidak dengan menggunakan Lavene’s Test for Equality of Variances (Walpole 

dan Myers, 1995). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Data Hasil Penelitian 

Data penelitian diperoleh dari hasil penghitungan jumlah koloni bakteri 

rongga mulut mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS semester VIII yang 

dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2010 - 25 Februari 2010 di Laboratorium 

Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 

 

Sebanyak 34 mahasiswa memenuhi kriteria dan diambil sebagai sampel 

penelitian. Sampel tersebut terbagi dalam 2 kelompok perlakuan, yakni 17 

mahasiswa di kelompok pertama yang berkumur dengan obat kumur yang 

34 sampel 

17 orang mahasiswa 
berkumur dengan 

Chlorhexidine 
( Kelompok I ) 

 

17 orang mahasiswa 
berkumur dengan 
Methylsalicylate 
( Kelompok II ) 

 

Populasi target: 
Mahasiswa FK UNS 

Semester VIII 

31 
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mengandung Chlorhexidine, dan 17 mahasiswa di kelompok kedua yang 

berkumur dengan obat kumur yang mengandung Methylsalicylate. 

Setelah didapatkan sampel yang diinginkan, dilakukan penelitian 

laboratorium. Bahan pemeriksaan bakteriologik adalah cairan hasil berkumur 

dengan  aquadest steril maupun hasil berkumur dengan obat kumur Chlorhexidine 

dan Methylsalicylate. Bahan percobaan (hasil kumuran) ditampung dalam tabung 

penampung steril, kemudian dilakukan pengenceran dengan cara mengambil 1 ml 

bahan percobaan yang dimasukkan ke dalam tabung steril, lalu ditambah dengan 9 

ml aquadest steril sehingga didapatkan pengenceran 10 x. Dari tabung 

pengenceran terakhir diambil 250 ul untuk ditanam di dalam nutrient agar plate 

lalu diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37˚C. Terakhir, koloni bakteri 

dihitung dengan menggunakan alat colony counter. 

Dari proses penghitungan, didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Rerata Jumlah Koloni Bakteri Rongga Mulut Sebelum dan Sesudah 
Pemakaian Obat Kumur 

 

 

 

 Chlorhexidine Methylsalicylate 

Rerata kontrol 158,82 koloni 157,71 koloni 

Rerata perlakuan 18,65 koloni 57,88 koloni 

Rerata penurunan 140,18 koloni 99,82 koloni 

Persentase penurunan 88,29%  63,29% 
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Dari tabel di atas didapatkan rerata kontrol kelompok I sebelum berkumur 

dengan Chlorhexidine adalah 158,82 koloni dan rerata kontrol kelompok II 

sebelum berkumur dengan Methylsalicylate adalah 1587,71 koloni. Adapun 

setelah berkumur`Chlorhexidine rerata jumlah koloni bakteri rongga mulut adalah 

18,65 koloni dan setelah berkumur Methylsalicylate adalah 57,88 koloni. Jadi, 

didapatkan rerata penurunan 140,18 koloni (88,29%) pada pemakaian 

Chlorhexidine dan 99,82 koloni (63,29%) pada pemakaian Methylsalicylate. 
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Gambar 4.1 Rerata jumlah koloni bakteri rongga mulut setelah berkumur 

dengan aquadest steril (kontrol) , Chlorhexidine, dan 

Methylsalicylate 

 

B. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, pertama kali diuji apakah ada 

perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan 
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dengan menggunakan uji T tidak berpasangan. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan program computer SPSS (Statistical Product and Service Solution) 

16.0 for Windows. 

Syarat uji T berpasangan adalah sebaran data harus normal, di mana hasil 

Tests of Normality pada Saphiro-Wilk nilai sig > 0,05. Dipilih Tests of Normality 

pada Saphyro-Wilk karena jumlah sampel <50.  

Tabel 3.2 Hasil uji T 

Jenis uji Perbandingan Signifikansi Makna 

T berpasangan Aquadest steril dan 

Chlorhexidine 

0.000 Bermakna 

T berpasangan Aquadest steril dan 

Methylsalicylate 

0.000 Bermakna 

T tidak 

berpasangan 

Chlorhexidine dan 

Methylsalicylate 

0.214 Tidak bermakna 

 

Dari hasil uji T berpasangan, maka didapatkan perbedaan yang signifikan 

(p<0.05) antara jumlah koloni bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan 

aquadest steril dan setelah berkumur dengan Chlorhexidine. 

Dari hasil uji T berpasangan, maka didapatkan perbedaan yang signifikan 

(p<0.05) antara jumlah koloni bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan 

aquadest steril dan setelah berkumur dengan Methylsalicylate. 

Uji statistik kemudian dilanjutkan dengan uji T tidak berpasangan 

(independent sample T test) untuk membandingkan besarnya penurunan jumlah 
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koloni bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan obat kumur Chlorhexidine 

dan dengan obat kumur Methylsalicylate. 

Syarat uji T tidak berpasangan adalah bahwa sebaran data harus normal dan 

varian data boleh sama/tidak sama. Syarat pertama dipenuhi karena setelah 

dilakukan Tests of Normality pada Saphiro-Wilk didapatkan nilai sig > 0.05, yang 

berarti sebaran datanya adalah normal. Syarat kedua juga terpenuhi, karena 

setelah dilakukan Levene’s Test for Equality of Variances didapatkan nilai sig < 

0.05 yang berarti varian data tidak sama, sehingga nilai sig. pada T test dilihat 

pada baris Equal variances not assumed (Lampiran). 

Hasil uji T tidak berpasangan menunjukkan bahwa sig.T test > 0.05 (sig. T 

test: 0.275) artinya tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara penurunan 

jumlah koloni bakteri rongga mulut akibat berkumur dengan obat kumur 

Chlorhexidine dan Methylsalicylate. 
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BAB V 

  PEMBAHASAN 

Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya, populasi sampel dari penelitian ini 

adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS semester VIII, dengan kisaran usia 

20-22 tahun. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada usia tersebut flora 

normal mulut dan sistem kekebalan tubuh telah mencapai kompleksitasnya.  

Dalam penelitian ini Peneliti juga menetapkan kriteria inklusi yaitu sampel 

harus dalam keadaan fit dan sehat, serta tidak makan 1 jam sebelum penelitian. 

Hal ini bertujuan untuk mengkondisikan mulut dalam keadaan senormal mungkin 

dengan berbagai flora alami di dalamnya karena makanan cukup berperan dalam 

meningkatkan jumlah bakteri di dalam rongga mulut. 

Sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 17 orang di 

kelompok I yang berkumur dengan menggunakan obat kumur Chlorhexidine dan 

17 orang di kelompok II yang berkumur dengan menggunakan obat kumur 

Methylsalicylate. Dari masing-masing kelompok tersebut dilakukan kontrol yaitu 

dengan berkumur menggunakan aquadest steril sehingga di sini setiap sampel 

berkumur sebanyak dua kali, yaitu dengan aquadest steril dan dengan obat kumur 

Chlorhexidine atau Methylsalicylate. 

Waktu berkumur ditetapkan minimal selama 30 detik dan dihitung dengan 

menggunakan stopwatch. Hal ini dihubungkan dengan waktu yang diperlukan 

Chlorhexidine untuk melapisi permukaan gigi. Lapisan tersebut terbentuk 15-30 

detik setelah berkumur dan lebih dari 1/3 bagian Chlorhexidine diserap dan 

37 
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melekat namun jumlah perlekatan sebanding dengan konsentrasinya (Prijantojo, 

1996). 

Hasil dari kumuran selanjutnya ditanam dalam nutrient agar plate untuk 

kemudian diinkubasi dalam suhu 37˚C selama 24 jam. Hal ini disesuaikan dengan 

kondisi mulut manusia di mana di dalamnya flora normal tubuh bisa tumbuh. 

Tahap terakhir adalah penghitungan jumlah koloni bakteri rongga mulut dengan 

menggunakan colony counter. 

Dari hasil penelitian, baik Chlorhexidine maupun Methylsalicylate 

menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi dalam menurunkan jumlah koloni 

bakteri rongga mulut, yakni 88,29% pada kelompok I, yang berkumur dengan 

Chlorhexidine, dan 63,29% pada kelompok II, yang berkumur dengan 

Methylsalicylate. Efektivitas Chlorhexidine yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan Methylsalicylate karena Chlorhexidine memiliki pengaruh yang luas 

terutama untuk bakteri Gram (+), Gram (-), ragi, dan jamur. Pada pH fisiologis 

Chlorhexidine mengikat bakteri rongga mulut tergantung konsentrasinya, dapat 

bersifat bakterisid maupun bakteriostatik. Sifat bakteriostatik didapat bila 

konsentrasi antara 4-32 ug/ml (Schiot dan Loe, 1972). 

Pembentukan plak dapat dicegah dengan berkumur dengan menggunakan 

larutan Chlorhexidine dan tidak tampak tanda-tanda radang ginggiva setelah 

beberapa minggu kemudian walaupun tanpa membersihkan mulut secara mekanis. 

Dinyatakan pula bahwa perawatan radang ginggiva dapat dilakukan dengan 

menggunakan obat kumur Chlorhexidine. Pernyataan ini menguatkan percobaan 

yang telah dilakukan di beberapa negara bahwa Chlorhexidine dapat menghambat 
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pertumbuhan plak dan mencegah terjadinya radang ginggiva (Nagle dan Turnbul, 

1978). 

Dasar yang kuat untuk mencegah terbentuknya plak adalah terjadinya ikatan 

antara Chlorhexidine dengan molekul permukaan gigi antara lain polisakarida, 

protein, glikoprotein dari saliva, pelikel, mukosa, serta permukaan dari 

hidroksiapatit. Akibat terjadinya ikatan tersebut maka pembentukan plak yang 

merupakan penyebab dari radang ginggiva dihambat. Uji coba klinis dengan 

larutan Chlorhexidine sebagai obat kumur menghasilkan penurunan plak sebanyak 

72% pada hari ketiga dan sebanyak 85% pada hari ketujuh (Prijantojo, 1996). 

Karies dapat disebabkan oleh mikroorganisme dari plak gigi dan dapat 

diperberat oleh makanan yang mengandung karbohidrat, namun tidak ada 

hubungan langsung antara terjadinya karies dengan konsumsi gula. Bakteri plak 

akan meragikan gula dan menghasilkan asam organik dengan pH rendah. Suasana 

asam akan menyebabkan terjadinya kerusakan enamel yang 95% di antaranya 

adalah hidroksiapatit dan menyebabkan terjadinya demineralisasi dan karies. 

Chlorhexidine sangat efektif sebagai antiplak sehingga dapat mencegah terjadinya 

karies dengan persentase efektivitas penurunan jumlah koloni bakteri rongga 

mulut yang lebih besar dibandingkan Methylsalicylate. 

Dari hasil penelitian ini kita juga dapat bisa membandingkan efektivitas dari 

Chlorhexidine dan Methylsalicylate, yaitu dengan melihat penurunan jumlah 

koloni bakteri rongga mulut yang terjadi. Dengan membandingkan hasil pada 

Tabel 4.1 dan Tabel 4.2, bisa dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah koloni 

bakteri rongga mulut yang lebih besar pada kelompok I yaitu kelompok yang 
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berkumur dengan Chlorhexidine dibandingkan dengan kelompok II yang 

berkumur dengan Methylsalicylate. 

Memang belum ada penelitian menyebutkan tingkat efektivitas dari 

Methylsalicylate secara pasti. Penelitian yang dilakukan terhadap Methylsalicylate 

hanya sebatas menyebutkan bahwa Methylsalicylate yang termasuk essential oil 

mempunyai efek antiseptik diakibatkan karena agresi mereka terhadap mikroba 

bakteri yang tidak diikuti dengan pengrusakan jaringan sekitarnya. Hal ini 

berkaitan dengan ikatan yang terjadi pada dinding bakteri sehingga terjadi 

gangguan transport nutrisi sehingga bakteri mati (Buijs, 2000). 

Sampai saat ini, Chlorhexidine memang masih menjadi antiseptik mulut yang 

dianggap paling efektif dalam menurunkan jumlah koloni bakteri rongga mulut. 

Dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji T tidak berpasangan, 

didapatkan hasil p > 0.05 dimana berarti tidak terdapat perbedaan rerata jumlah 

koloni kuman yang bermakna antara Chlorhexidine dan Methylsalicylate. 

Banyak faktor yang berpengaruh dalam penelitian ini. Peneliti menemukan 

fenomena yang terjadi pada beberapa sampel yakni jumlah koloni bakteri rongga 

mulut sesudah berkumur dengan obat kumur justru lebih banyak dibandingkan 

dengan sesudah berkumur dengan aquadest steril. Hal ini bisa disebabkan karena: 

1. Faktor teknis 

a. Instrumen penelitian kurang steril 

b. Media nutrient agar plate terkontaminasi bakteri udara luar pada saat 

penanaman 

c. Kesalahan prosedur penanaman 
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2. Faktor sampel 

a. Perbedaan kebersihan rongga mulut masing-masing sampel tiap 

harinya 

b. Perbedaan makanan yang dikonsumsi masing-masing sampel sebelum 

berkumur 

c. Perbedaan cara berkumur masing-masing individu 

Karena itulah, meskipun secara teori Chlorhexidine telah terbukti memiliki 

efektivitas yang sangat tinggi dalam menurunkan jumlah koloni bakteri rongga 

mulut, ternyata pada percobaan tidak didapatkan perbedaan yang signifikan antara 

penggunaan Chlorhexidine dan Metylsalicylate dalam menurunkan jumlah koloni 

bakteri rongga mulut. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Pada penelitian ini tidak didapatkan perbedaan yang bermakna antara 

penurunan jumlah koloni bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan 

Chlorhexidine dan Methylsalicylate, sehingga bisa disimpulkan bahwa 

Chlorhexidine dan Methylsalicylate sama-sama efektif dalam menurunkan jumlah 

koloni bakteri rongga mulut. 

B. Saran 

Penggunaan obat kumur memberikan hasil yang signifikan dalam menurunkan 

jumlah koloni bakteri rongga mulut dibandingkan hanya berkumur dengan 

aquadest steril jadi diharapkan masyarakat menggunakan obat kumur guna 

mencegah berbagai macam penyakit rongga mulut. 
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