
Perbandingan kuantitas bakteri rongga mulut antara berkumur dengan 

klorheksidin dan minyak atsiri bunga cengkih  (syzygium aromaticum l.) 

 

SKRIPSI 
 
 

Untuk Memenuhi Persyaratan 

Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran 

 

 

 

 

 

Erry Alamsyah Asjhuri Wibowo 

G.0006073 

 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA 

2010 

PERSETUJUAN 

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



 

Laporan Penelitian dengan judul : Perbandingan Kuantitas Bakteri Rongga 

Mulut antara Berkumur dengan Klorheksidin dan Minyak Atsiri Bunga 

Cengkih (Syzygium aromaticum L.) 

Erry Alamsyah Asjhuri Wibowo, G0006073 

  

Telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Validasi Proposal 

Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta 

 

Pada Hari         , Tanggal     Februari 2010 

 

Pembimbing Utama      Penguji Utama 

 

 

Tri Darmani, drg.                 Hudiono, drs., MS. 

NIP                                       NIP 195802061986011001 

 

Pembimbing Pendamping     Anggota Penguji 

 

 

Marwoto, dr., MSc., SpMK.               H. Andy Yok, drg., M.Kes. 

NIP 195902031986011004  NIP 195211201986011001 

 

Tim Skripsi 

 

 

Diding. H. Prasetyo, dr. MSi 

 

 
 
 

ABSTRAK. 

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



 
 Minyak atsiri bunga cengkeh (Syzygium aromaticum L.) telah terbukti 
memiliki sifat antiseptik karena kandungan eugenolnya dan biasa digunakan 
sebagai bahan aktif obat kumur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
perbandingan kuantitas bakteri rongga mulut antara berkumur dengan 
klorheksidin dan minyak atsiri bunga cengkih (Syzygium aromaticum L.), dengan 
menggunakan teknik perhitungan Total Plate Count. 
 
 Penelitian bersifat analitik eksperimental menggunakan teknik purposive 
quota sampling menggunakan rancangan pre and post test control group design. 
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Universitas Sebelas Maret 
dengan sampel mahasiswa FK UNS sebanyak 27 orang yang dibagi menjadi tiga 
kelompok. Kelompok satu sebagai kontrol negatif berkumur dengan aquadest 
steril. Kelompok dua sebagai kelompok perlakuan berkumur dengan minyak atsiri 
bunga cengkih 2%. Kelompok tiga sebagai kontrol positif berkumur dengan 
klorheksidin 0.2%. Bahan pemeriksaan bakteriologik adalah cairan hasil 
berkumur yang telah diencerkan dan penghitungan jumlah bakteri rongga mulut 
dilakukan dua kali, sebelum dan sesudah perlakuan. 
 
 Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan penurunan kuantitas 
bakteri rongga mulut antara 3 kelompok perlakuan. Penurunan kuantitas bakteri 
rongga mulut setelah berkumur dengan aquadest steril, minyak atsiri bunga 
cengkih (Syzygium aromaticum L.) 2%, dan klorheksidin 0.2% masing-masing 
adalah 38.56%, 89.49%, dan 97.69%. Setelah dilakukan analisis statistik dengan 
uji Kruskal-Wallis antara ketiga kelompok didapatkan nilai significancy 0.000 
(p<0.05) berarti paling tidak terdapat perbedaan selisih jumlah bakteri yang 
bermakna antara dua kelompok. Kemudian setelah dilakukan uji Mann Whitney 
didapatkan nilai significancy 0.000 (p<0.05) antara kelompok satu dan dua, 0.040 
(p<0.05) antara kelompok dua dan tiga, dan 0.000 antara kelompok satu dan tiga. 
Hal ini menunjukkan perbedaan bermakna antar kelompok perlakuan. 
 

Kesimpulan penelitian ini adalah berkumur dengan minyak atsiri bunga 
cengkeh 2% (Syzygium aromaticum L.) dapat menurunkan kuantitas bakteri 
rongga mulut, tetapi penurunan kuantitas bakteri rongga mulut lebih kecil jika 
dibandingkan berkumur dengan klorheksidin 0.2%.  

 
Kata kunci: Kuantitas Bakteri Rongga Mulut – Berkumur – Minyak Atsiri Bunga 

Cengkeh – Syzygium aromaticum L – Klorheksidin 
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 Clove bud oil (Syzygium aromaticum L.) has been proven as antibacterial 
agent because it contains eugenol and used as active ingredient of gargle water. 
The purpose of this research was to know the amount comparison of oral bacteria 
between gargling with clove bud oil and chlorhexidine using the Total Plate Count 
method. 
 
 This experimental analytic research uses a purposive quota sampling 
technique with Experimental Pre and Post Test Control Group Design. It was done 
in Microbiology Laboratory, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University 
(UNS). The research samples were 27 medical students of UNS and devided into 
three groups. Group one was negative control group gargling with sterile 
aquadest, group two was treatment group gargling with 2% clove bud oil. Group 
three was positive control group gargling with 0.2% chlorhexidine. 
Bacteriological examination liquid was taken from diluted gargling liquid. The 
counting of the amount of oral bacteria was done twice, before and after 
treatment.  
 
 The result of the research was the differences of decreased amount of oral 
bacteria among three groups. The decreased amount of of oral bacteria after 
gargling with sterile aquadest, 2% clove bud oil, and 0.2% chlorhexidine were 
38.56%, 89.49%, and 97.69%. Statistical analyzing using Kruskal-Wallis test 
showed the significancy value was 0.000 (p<0.05) which means that at least there 
was a significant difference between two groups. Mann-Witney test showed 
significancy value 0.000 (p<0.05) between group one and group two,  0.040 
(p<0.05) between group two and three, and  0.000 (p<0.05) between group one 
and three. These values mean that there were significant decreased amount of oral 
bacteria between each two groups.   

 
As the conclusion, there is a decreased amount of oral bacteria after 

gargling with 0.2% clove bud oil (Syzygium aromaticum L.) but the decreased 
amount is less than gargling with 0.2% chlorhexidine.  

 
Keywords: The amount of oral bacteria – Gargling – Clove Bud Oil – Syzygium 

aromaticum L – Chlorhexidine 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Flora normal terdapat pada beberapa bagian badan manusia, antara 

lain pada kulit, traktus respiratorius, traktus urinarius, dan traktus 

digestivus, termasuk di dalamnya rongga mulut. Diperkirakan terdapat 

lebih dari 350 spesies bakteri dapat diisolasi dari mulut (Oliver, 2007; 

Samaranayake, 2002). Bakteri ini merupakan bakteri komensal yang 

secara normal membentuk keseimbangan dengan lingkungan rongga 

mulut. Tetapi bila keseimbangan tersebut berubah, bakteri-bakteri ini 

dapat menyebabkan penyakit. Hal inilah yang menjelaskan terjadinya 

penyakit gigi dan mulut seperti karies dan penyakit periodontal 

(Samaranayake, 2002). 

Prevalensi penyakit gigi dan mulut pada penduduk di Indonesia 

masih tinggi. Data tahun 2004 menyebutkan bahwa diantara penyakit yang 

muncul di masyarakat, prevalensi penyakit gigi dan mulut adalah yang 

tertinggi meliputi 60% penduduk. Penyakit karies gigi merupakan penyakit 

gigi dan mulut yang paling dominan diderita penduduk Indonesia 

(Manurung, 2008) 

Salah satu cara yang digunakan untuk mencegah terjadinya 

penyakit gigi dan mulut adalah dengan menggunakan obat kumur 

(Ariningrum, 2000). Obat kumur mempunyai manfaat antara lain 

mengurangi pembentukan plak dan membantu penyembuhan jaringan 

periodontal. Plak merupakan faktor yang berperan dalam terjadinya karies 

sehingga pengurangan jumlah plak dapat mencegah terjadinya karies 

(Barnett, 2006; Hoerman, 1982). 

Bahan dasar obat kumur yang dipasarkan di Indonesia antara lain 

adalah povidone iodine, etil alkohol, heksetidin, hidrogen peroksida, dan 

klorheksidin (Prijantojo, 1996; Setiani dan Sufiawati, 2005). Selain bahan-

bahan tersebut terdapat juga bahan herbal antara lain minyak atsiri cengkih 
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yang bisa dipakai sebagai bahan aktif pembuatan obat kumur karena 

sifatnya sebagai antibakteri (Nurdjannah, 2004). 

Klorheksidin merupakan bahan yang bersifat antiplak dan dapat 

meningkatkan kesehatan gingiva. Bila dibandingkan dengan obat kumur 

lain, klorheksidin lebih efektif dalam mencegah terjadinya akumulasi plak 

(Prijantojo, 1996) 

Cengkih (Syzygium aromaticum L.) merupakan tanaman rempah 

yang sejak lama digunakan dalam industri rokok kretek, makanan, 

minuman, dan obat-obatan. Bagian tanaman yang dipergunakan adalah 

daun, bunga, dan tangkai bunga. Kegunaannya  sebagai obat-obatan 

disebabkan  cengkih mengandung minyak atsiri yang memiliki sifat 

antiseptik terhadap bakteri gram positif maupun gram negatif (Nurjannah 

N, 2004; Sulieman et al, 2007; Saeed dan Tariq, 2008). Hal ini 

dikarenakan eugenol yang merupakan kandungan utama cengkih 

merupakan senyawa fenol yang memiliki daya antibakteri berspektrum 

luas (WHO, 2002). 

Minyak atsiri cengkih yang memiliki efek anestesi dan antimikroba 

biasa digunakan sebagai bahan aktif obat kumur dan untuk mengobati 

sakit gigi (Depkes, 2001; Kraft, 2004). Minyak atsiri cengkih bisa 

diperoleh dari bunga, tangkai bunga, maupun daun tanaman ini, dan 

masing-masing memiliki komposisi kimia dan aroma yang berbeda. 

Minyak atsiri bunga cengkih memiliki kandungan eugenol yang tertinggi 

dibandingkan dengan minyak atsiri dari tangkai bunga maupun daunnya. 

Minyak atsiri bunga cengkih mengandung 80-90% eugenol, 15% eugenol 

asetat, dan 5-12% beta kariofilen (Sudarsono et al, 2002). 

Efek fitofarmaka dari cengkih antara lain adalah mengobati 

gangguan pencernaan, mual, muntah, sakit perut, sakit gigi, batuk, masuk 

angin, nyeri haid, rematik, dan pegal linu (Wijayakusuma, 2008). Minyak 

atsiri bunga cengkih juga menunjukkan daya hambat terhadap 

pertumbuhan beberapa bakteri antara lain Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Salmonella typhi, Shigella 
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paradysenteria, Pophyromonas gingivalis, Prevotella intermedia 

(Sulieman, 2007; Thakare, 2004). 

Sehubungan dengan daya antibakteri yang terkandung dalam 

minyak atsiri bunga cengkih dan telah digunakan sebagai bahan dasar obat 

kumur, maka perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas minyak atsiri 

bunga cengkih dalam menurunkan kuantitas bakteri rongga mulut. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang didapat adalah: 

1. Apakah minyak atsiri bunga cengkih dapat menurunkan kuantitas 

bakteri rongga mulut? 

2. Bagaimana perbandingan kuantitas bakteri rongga mulut antara 

berkumur dengan klorheksidin dan minyak atsiri bunga cengkih? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kemampuan minyak atsiri bunga cengkih dalam 

menurunkan kuantitas bakteri rongga mulut 

2. Mengetahui perbandingan kuantitas bakteri rongga mulut antara 

berkumur dengan klorheksidin dan minyak atsiri bunga cengkih. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek Teoritis 

Dapat memberikan pengetahuan di bidang mikrobiologi kedokteran, 

mengenai perbandingan kuantitas bakteri rongga mulut antara 

berkumur dengan klorheksidin dan minyak atsiri bunga cengkih. 

2.   Aspek Aplikatif 

a.  Diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang 

manfaat minyak atsiri bunga cengkih. 

b. Diharapkan dapat membuktikan daya antibakteri minyak atsiri 

bunga cengkih dalam sediaan obat kumur terhadap bakteri rongga 

mulut 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
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A. Tinjauan Pustaka 

1. Cengkih (Syzygium aromaticum L.) 

a.  Klasifikasi 

Divisi    : Spermatophyta 

Kelas     : Dicotyledons 

Ordo  : Myrtales 

Famili   : Myrtaceae 

Genus  : Syzygium 

Spesies : Syzygium aromaticum ( L.) 

(USDA, 2006). 

 

b. Deskripsi tanaman 

Cengkih (Syzygium aromaticum L.) merupakan kuncup bunga 

kering berbau harum dari tumbuhan yang tergolong dalam famili 

myrtaceae. Cengkih berasal dari Maluku (Indonesia), dan telah digunakan 

sebagai rempah-rempah di seluruh dunia. Tanaman ini juga dapat tumbuh 

di Madagaskar, Zanzibar, India, Srilanka dan Pakistan (Sudarsono, 2002; 

Wikipedia, 2008). 

Pohon cengkih merupakan tumbuhan tropis berbentuk kerucut 

yang tingginya dapat mencapai 10-20 meter (Sudarsono, 2002; WHO, 

2002). Batang berkayu, bercabang banyak, bulat, mengkilap. Saat masih 

muda berwarna hijau, setelah tua berwarna keunguan. Daun tunggal, bulat 

telur, ujung dan pangkal rucing, tepi rata, pertulangan menyirip, 

permukaan atas mengkilap, panjang 6-13.5 cm, lebar 2,5-5 cm, tangkai 

panjang 1-2 cm, saat masih muda berwarna merah setelah tua berwarna 

hijau (Depkes, 2001). 

Bunga majemuk, tumbuh di ujung batang, kelopak berbentuk 

corong, panjang 4-5 mm. Saat masih muda berwarna hijau, setelah tua 

berwarna merah. Buah berbentuk buni memanjang, merupakan 

perkembangan dasar bunga, panjang 2-2,5 cm. Akar tunggang dan 

berwarna coklat. 
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Cengkih (Syzygium aromaticum L) secara alami banyak ditemukan 

di Maluku pada daerah dengan ketinggian 300 m dpl, tumbuhan ini 

mampu beradaptasi pada kondisi tropis basah dan membutuhkan tanah 

dengan drainase yang baik. Cengkih (Syzygium aromaticum L.) 

mempunyai nama lokal yang berbeda di setiap daerah, seperti Beungeu 

Lawang, Singhe, Cengkih, Bunga Cengkeh (Sumatera), Cengkeh (Jawa), 

Cangke (Kalimantan), Bunga Rawan, Pungo Lawan (Sulawesi). 

Poirawane, Buglawa, Balawala (Maluku) (Sudarsono, 2002). 

 

c. Kandungan kimia dan kegunaan 

Kandungan zat kimia yang terdapat dalam bunga cengkih antara 

lain minyak atsiri 15-18% (80-90% eugenol, 2-27% eugenil asetat, β 

kariofilen), zat samak tipe gallat, sianidin ramnoglukosida, kuersetin, 

kaemferol, mirisetin, dan isokuersitrin. (Barnes et al, 2002; Sudarsono, 

2002). 

Efek fitofarmaka dari kandungan tersebut antara lain digunakan 

untuk pengurang rasa nyeri, peluruh haid (emenagog), peluruh angin perut, 

pencegah mual, penambah nafsu makan, penurun panas, obat batuk, obat 

sakit mata. melancarkan peredaran darah, hepatoprotektor, dan 

meningkatkan selera makan (Barnes et al, 2002; Sudarsono, 2002). 

Pemilihan minyak atsiri bunga cengkih dalam penelitian ini 

berdasarkan pada efek fitofarmakanya yang berdaya antibakteri dan sering 

digunakan sebagai bahan aktif obat kumur dan secara tradisional dalam 

pengobatan sakit gigi. 

 

d. Mekanisme Daya Antibakteri Minyak Atsiri Bunga Cengkih 

Daya antibakteri minyak atsiri bunga cengkih terdapat pada 

eugenol yang merupakan kandungan utamanya. Eugenol merupakan salah 

satu kelompok senyawa fenol yang merupakan antimikroba kuat yang 

dapat merusak membran sel dan menyebabkan denaturasi protein sehingga 
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menyebabkan kematian sel bakteri. (Olonisakin et al, 2007; Wikipedia, 

2007; Wilett et al, 1991).  

 

 

2. Klorheksidin 

a. Pengertian 

Klorheksidin merupakan derivat disquanide dan biasa digunakan 

dalam bentuk glukonatnya. Mempunyai sifat antibakteri spektrum luas 

terhadap bakteri gram positif maupun gram negatif (Prijantojo, 1996).  

Penyelidikan secara in vitro menunjukkan bahwa klorheksidin 

diserap oleh hidroksiapatit permukaan gigi dan mucin dari saliva, 

kemudian dilepas perlahan-lahan dalam bentuk yang aktif. Keadaan ini 

merupakan dasar aktivitas klorheksidin untuk menghambat pembentukan 

plak (anti-plak). Berkumur dua kali sehari dengan menggunakan larutan 

klorheksidin 0,2% akan mengurangi jumlah mikroorganisme dalam saliva 

sebanyak 80% dan apabila pemakaian obat kumur dihentikan bakteri akan 

kembali seperti semula dalam waktu 24 jam (Prijantojo, 1996; Wilett et al, 

1991). 

 

b. Mekanisme Daya Antibakteri Klorheksidin 

Telah dibuktikan bahwa klorheksidin dapat mengikat bakteri, 

mungkin disebabkan adanya interaksi antara muatan positif dan molekul-

molekul klorheksidin dengan dinding sel yang bermuatan negatif. Interaksi 

ini akan meningkatkan permeabilitas dinding sel bakteri yang 

menyebabkan terjadinya penetrasi ke dalam sitoplasma yang menyebabkan 

kematian mikroorganisme (Prijantojo, 1996) 

 

 

3. Rongga mulut 

a. Bakteri mulut 
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Rongga mulut, yang berbatasan dengan oropharynx dan 

nasopharynx merupakan salah satu bagian tubuh dengan populasi 

mikroorganisme yang paling padat dan beragam (Burnett, 1964). 

Selaput lendir (mukosa) mulut dan faring sering steril saat lahir 

namun dapat terkontaminasi sewaktu melalui jalan lahir (Samaranayake, 

2002). Dalam waktu 4-12 jam setelah lahir, Streptococcus viridans 

menjadi flora tetap yang utama sepanjang hidup, yang mungkin berasal 

dari saluran nafas ibu dan pengasuhnya. Pada awal hidupnya, bertambah 

dengan stafilokokus aerobik dan anaerob, diplokokus gram negatif 

(Neisseria, Moraxella catarrhalis), difteroid, dan terkadang laktobasilus. 

Ketika gigi mulai tumbuh, muncul spirochaeta anaerob, spesies prevotella 

(terutama P. melaninogenica), spesies dan fusobakterium. Spesies 

Actinomyces secara normal terdapat pada jaringan tonsil dan gingiva 

orang dewasa, begitu pula dengan berbagai macam protozoa. Ragi (spesies 

Candida) juga terdapat pada mulut (Brooks et al, 2001). 

Flora normal utama yang terdapat di dalam rongga mulut 

merupakan grup streptococcus viridans (Levinson, 2006), yang terdiri dari 

beberapa spesies, antara lain: 

1. Streptococcus mutans 

Bakteri ini merupakan spesies yang penting di rongga mulut, karena 

tumbuh pada plak (lapisan biofilm yang terdapat pada permukaan gigi) 

dan memiliki kemampuan memfermentasi gula dari sisa makanan di mulut 

menjadi asam laktat yang bisa mengikis permukaan email gigi. Selain itu, 

bakteri ini juga mampu mensekresi glukan, yang merupakan penyusun 

plak. Hal ini bisa mengakibatkan karies gigi (Oliver, 2003).  

Koloni bakteri ini secara normal terdapat pada fissura gigi dan permukan 

gigi yang saling berkontak.Hal ini berhubungan dengan insidensi karies 

pada lokasi tersebut (Todar, 2008).  

2. Streptococcus sanguis 

Bakteri ini, bersama dengan Streptococcus mutans, mulai muncul di 

rongga mulut seiring dimulainya erupsi gigi saat tahun pertama kehidupan, 
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dan membutuhkan permukaan nonepitelial untuk membentuk koloni. 

Bakteri-bakteri ini juga akan terus berada di mulut selama masih terdapat 

gigi (Todar, 2008). 

3. Streptococcus salivarius 

Bakteri ini terutama terdapat di dorsum lidah dan saliva, dan mampu 

memproduksi urease dan hidrogen peroksida yang bisa menurunkan pH 

mulut (Samaranayake, 2002). Bakteri ini merupakan flora utama mulut 

sebelum gigi mulai erupsi (Todar, 2008). 

4. Streptococcus mitis 

Bakteri ini sebagian besar berlokasi pada plak, mukosa pipi dan lidah 

(Samaranayake, 2002). 

 

b. Jumlah Bakteri Rongga Mulut 

Burnett (1964) menyebutkan bahwa jumlah bakteri rongga mulut 

selalu mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Hal ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain: 

1. Faktor anatomis rongga mulut 

Bakteri bisa terkumpul di area tertentu rongga mulut, akibat adanya 

kompleksitas susunan gigi geligi dan restorasi gigi yang kurang baik. 

2. Saliva 

Adanya komponen imun pada saliva seperti lisozim, laktoferin, dan 

histatin yang bersifat bakterisidal dapat menurunkan jumlah bakteri rongga 

mulut 

3. Cairan celah gusi 

Cairan celah gusi seperti halnya serum, mengandung komponen imun 

sehingga dapat melakukan pembersihan pada celah gusi dan fagositosis 

bakteri. 

4. Faktor mikroba 

Komponen dari bakteri rongga mulut seperti toksin dapat membunuh 

bakteri lainnya di rongga mulut. 

5. pH mulut 
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Keasaman mulut sangat ditentukan oleh saliva. pH rata-rata adalah 6,7. 

Perubahan keasaman dapat mempengaruhi jumlah bakteri karena setiap 

spesies memiliki pH optimal untuk tumbuh. 

6. Terapi obat antimikroba 

Antibiotik maupun antiseptik, baik sistemik maupun topical dapat 

mempengaruhi jumlah bakteri mulut. 

7. Makanan 

Diet kaya karbohidrat akan difermentasikan oleh bakteri dan menghasilkan 

suasana asam, dan akan menyuburkan bakteri-bakteri acidogenik. 

8. Faktor iatrogenik 

Prosedur dental seperti pembersihan karang gigi dapat merubah secara 

signifikan jumlah bakteri mulut. 

9. Ketersediaan nutrisi bakteri 

Nutrisi bakteri dapat diperoleh dari sisa makanan di mulut, komponen 

saliva, maupun produk ekstraseluler dari bakteri lainnya (Samaranayake, 

2002) 

 

c. Peranan Plak terhadap terjadinya Karies 

Plak merupakan deposit bakteri rongga mulut yang terbentuk pada 

permukaan gigi, yang terdiri atas bakteri dengan  produk sekresinya dan 

saliva (Samaranayake, 2002).  

Plak terutama terdiri atas bakteri bercampur musin, sisa-sisa 

makanan dan bahan-bahan lain yang melekat erat pada permukaan gigi. 

Dalam dunia kedokteran gigi perhatian terhadap plak ini sangat besar 

karena plak adalah penyebab langsung karies gigi. Bermacam-macam 

bakteri hidup pada plak gigi, dan yang dominan dalam semua plak gigi 

adalah jenis kokus terutama Streptokokus yang dapat menghasilkan asam 

dari metabolisme karbohidrat sehingga pH mulut turun hingga kurang dari 

6. Asam ini dapat melarutkan email sehingga berakibat terjadinya karies 

(Hoerman, 1982; Panjaitan, 2000; Stookey G.K, 2008). 
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d. Sistem Imun Rongga Mulut 

Rongga mulut merupakan pintu masuk utama mikroorganisme, 

oleh karena itu banyak faktor yang terlibat dalam pertahanan terhadap 

kuman patogen. Menurunnya faktor-faktor ini bisa menimbulkan kelainan 

dalam rongga mulut. Komponen sistem imun rongga mulut terdiri atas 

komponen jaringan dan komponen seluler-humoral. 

1. Komponen Jaringan, terdiri atas: 

a. Membran Mukosa 

Komposisi jaringan lunak mulut merupakan mukosa yang terdiri atas sel-

sel skuamosa yang berguna sebagai barier mekanik. Membran basalis 

epitel juga merupakan barier penahan masuknya mikroba. Lapisan 

pertahanan berikutnya adalah lamina propria dengan sel limfoid dan 

antibodi. 

b. Air liur 

Air liur diskresikan oleh kelenjar-kelenjar parotis, submandibularis, 

submaksilaris, dan beberapa kelenjar kecil pada permukaan mukosa. Air 

liur ini sangat berperan dalam membersihkan rongga mulut dari 

mikroorganisme. Kecepatan aliran air liur rata-rata 19 ml per jam, dapat 

meningkat saat makan atau rangsangan psikis dan menurun saat tidur. 

Penurunan jumlah aliran saliva ini dapat meningkatkan frekuensi karies 

gigi. 

Senyawa dalam air liur yang berperan dalam sistem pertahanan rongga 

mulut: 

§ Lisozim  

§ Peroksidase  

§ Laktoferin 

§ Komplemen C3 

§ Leukosit 

c. Celah gusi 

Komponen seluler dan humoral dari darah dapat melewati epitel 

jungsional pada celah gusi dalam bentuk cairan celah gusi. Pada keadaan 
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normal, cairan celah gusi yang mengandung leukosit ini akan melewati 

epitel jungsional menuju ke permukaan gigi. Aliran cairan ini akan 

meningkat jika terjadi gingivitis atau periodontitis. 

2. Komponen seluler-humoral 

Komponen ini berasal dari darah dan kelenjar air liur yang membentuk 

cairan mulut. 

a. Komponen Imunitas dari Darah 

§ IgG, IgM, IgA 

§ Protein 

§ Komplemen 

§ Enzim-enzim 

§ Elektrolit 

§ PMN neutrofil 

§ Sel T, Sel B 

§ Makrofag 

b. Komponen Imunitas dari Kelenjar Air Liur 

§ sIgA 

§ Protein 

§ Enzim-enzim 

§ Elektrolit (Roeslan, 2002) 

 

 

B. Kerangka Pemikiran 
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C. Hipotesis 

Minyak atsiri bunga cengkih dapat menurunkan jumlah bakteri 

rongga mulut. 

Kuantitas bakteri  

rongga mulut 

Efek mekanis: cairan dapat 
menjangkau semua 
permukaan & melarutkan 
partikel-partikel di 
permukaan rongga mulut 

Varibel luar tak terkendali 

jumlah saliva, kebersihan gigi 

dan mulut, pH dan suhu mulut 

 

Variabel luar terkendali 

umur, kebiasaan merokok, 

teknik berkumur, konsumsi 

obat-obatan, gigi tiruan, alat 

orthodonsia, penyakit sistemik 

 

· Efek mekanis: cairan 
dapat menjangkau semua 
permukaan & melarutkan 
partikel-partikel di 
permukaan rongga mulut 

 
· Efek kimiawi: eugenol 

bersifat antibakteri dengan 
merusak membran sel dan 
menyebabkan denaturasi 
protein 

Perubahan kuantitas bakteri 

rongga mulut 

Aquadest steril 

Minyak atsiri bunga 
cengkih 

Klorheksidin 

· Efek mekanis: cairan dapat 
menjangkau semua 
permukaan & melarutkan 
partikel-partikel di 
permukaan rongga mulut 

 
· Efek kimiawi: klorheksidin 

bersifat antibakteri dengan 
peningkatan permeabilitas 
dinding sel bakteri dan 
penetrasi ke sitoplasma 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat analitik eksperimental menggunakan rancangan 

pre and post test control group design. 

 

A. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Sebelas Maret, berumur 20-25 tahun dengan pertimbangan pada usia tersebut 

sistem imunitas tubuh telah mencapai kompleksitasnya. Subjek adalah sampel 

yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Tidak sedang mendapat terapi radiasi di sekitar leher dan kepala 

2. Tidak mengalami gangguan sekresi kelenjar saliva 

3. Tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan (analgesik, diuretik, 

anti konvulsan maupun obat lain) 

4. Tidak menderita penyakit sistemik 

5. Tidak memakai gigi tiruan dan alat orthodonsia 

6. Tidak mempunyai kebiasaan merokok 

7. Tidak mengkonsumsi makanan/minuman dan tidak 

membersihkan gigi selama 2 jam sebelum dilakukan penelitian 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

C. Teknik Sampling 
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Dalam penelitian ini digunakan teknik purposive quota  sampling, 

dimana besar sampel sebanyak dua puluh tujuh sampel dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu kelompok aquadest, kelompok minyak atsiri bunga 

cengkih, dan kelompok klorheksidin. Jadi tiap kelompok terdiri dari 9 sampel.  

 

D. Identifikasi Variabel  

1.  Variabel bebas : Minyak atsiri bunga cengkih (Syzygium aromaticum L.) 

 Klorheksidin  

2.  Variabel terikat : Kuantitas bakteri rongga mulut 

3.  Variabel luar  : 

a.  Variabel terkendali        : umur, kebiasaan merokok, teknik 

berkumur, konsumsi obat-obatan, 

gigi tiruan, alat orthodonsia, penyakit 

sistemik  

b. Variabel tak terkendali  : jumlah saliva, pH dan suhu mulut 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel bebas 

a. Minyak atsiri bunga cengkih 

Minyak Atsiri Bunga Cengkih diperoleh dari Balai Besar Penelitian 

dan Pengembangan Tanaman Obat Tradisional Tawangmangu, yang 

berasal dari hasil hidrodestilasi 250 gram bunga cengkih kering dan 

menghasilkan 20 ml minyak atsiri bunga cengkih. Kemudian 

diencerkan dengan air sehingga didapatkan konsentrasi 2%. Skala 

pengukuran variabel ini menggunakan skala rasio. 

b. Klorheksidin 

Klorheksidin digunakan sebagai kontrol positif karena sifat 

antibakterialnya dan telah digunakan sebagai bahan aktif obat kumur 

dalam berbagai merk dagang. Pengukuran variabel ini menggunakan 

skala rasio. 

2. Variabel terikat 
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Kuantitas bakteri Rongga Mulut 

Penurunan kuantitas bakteri rongga mulut merupakan hasil dari 

pengurangan jumlah bakteri pada penanaman I dengan jumlah bakteri 

pada penanaman II. Jumlah bakteri dihitung dengan coloni counter 

dengan satuan cfu (colony forming unit), sehingga satuan jumlah 

penurunan jumlah bakteri rongga mulut adalah cfu. Skala pengukuran 

variabel ini menggunakan skala rasio. 

3. Variabel luar 

a. Umur, kebiasaan merokok, konsumsi obat-obatan, protesa gigi, 

penyakit sistemik merupakan variabel-variabel yang dapat 

dikendalikan. Keadaan mikroaerofilik dengan kadar O2 5-10% 

didapat dengan menggunakan sungkup lilin dalam proses inkubasi.  

b. Jumlah saliva, pH dan suhu mulut merupakan variabel yang tidak 

dapat dikendalikan. Ketiga faktor tersebut bisa mempengaruhi 

jumlah bakteri yang ada di dalam rongga mulut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Prosedur Penelitian 
 
 
 
 
 
 

Kelompok 1 

Berkumur  I 
dengan 
aquadest 
steril 15 ml 
selama 30 
detik 

Kelompok 2 

Berkumur 
dengan 
aquadest 
steril 15 ml 
selama 30 
detik Berkumur II dengan 

minyak atsiri bunga 

Berkumur I dengan 
aquadest steril 15 
ml selama 30 detik 

Berkumur I dengan 
aquadest steril 15 
ml selama 30 detik 

Kelompok 3 

Subjek Penelitian 

Berkumur II 
dengan aquadest 
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Kelompok 3 

Berkumur 
dengan 
aquadest 
steril 15 ml 
selama 30 
detik 

Berkumur II dengan 
klorheksidin 15 ml  
selama 30 detik, buang 
 

Berkumur III dengan 
aquadest steril 15 ml 
selama 30 detik 

Berkumur I dengan 
aquadest steril 15 ml 
selama 30 detik 
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H. Instrumen dan Bahan Penelitian 

1. Alat untuk kultur dan uji spesimen serta pemeriksaan uji aktivitas 

antibakteri: 

a.  Tabung reaksi steril 

b. Pipet ukur 

c.  Tabung penampung steril 

d. Lilin 

e.  Sungkup 

f.  Pipet pasteur 
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g. Cawan petri steril 

h. Coloni counter 

i.  Inkubator 

j.  Stop watch 

k. Spreader 

2. Bahan untuk kultur dan uji spesimen 

a.  Hasil kumuran sampel dengan minyak atsiri bunga cengkih 

b. Hasil kumuran sampel dengan aquadest steril 

c.  Hasil kumuran sampel dengan klorheksidin 

d. Nutrient agar plate 

 

I. Cara Kerja 

1. Persiapan awal 

 Alat-alat yang diperlukan dicuci bersih kemudian dikeringkan dan 

disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121˚C selama 15 menit. 

2. Pengambilan Sampel 

a. Besar sampel 27 orang dibagi menjadi tiga kelompok. Setiap 

kelompok terdiri atas 9 orang. 

b. Setiap sampel berkumur I dengan aquadest steril 15 ml selama 30 

detik. 

c. Cairan hasil berkumur I ditampung dalam tabung penampung steril 

kemudian diambil 1 ml dan dicampur aquadest steril dalam tabung reaksi 

sampai didapatkan pengenceran 100 kali. 

d. Kemudian dari hasil pengenceran diambil 0,2 ml dan diratakan diatas 

nutrient agar plate. Sisa air pada tabung reaksi dibuang dan nutrient agar 

plate diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37°C dengan sungkup. 

Hasilnya disebut hasil A1 untuk aquadest steril, hasil B1 untuk minyak 

atsiri bunga cengkih, dan hasil C1 untuk klorheksidin. 

e. Kelompok 1 berkumur II dengan aquadest steril sebanyak 15 ml 

selama 30 detik kemudian hasilnya dibuang. 
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f. Kelompok 2 berkumur II dengan minyak atsiri bunga cengkih 

(Syzygium aromaticum L.) konsentrasi 2% sebanyak 15 ml selama 30 

detik kemudian hasilnya dibuang. 

g. Kelompok 3 berkumur II dengan klorheksidin konsentrasi 0.2% 

sebanyak 15ml selama 30 detik kemudian hasilnya dibuang. 

h. Setiap sampel berkumur III dengan aquadest steril 15 ml selama 30 

detik. 

i. Cairan hasil berkumur III dengan aquadest steril kemudian diambil 1 

ml dan dicampur dengan aquadest steril dalam tabung reaksi sampai 

didapatkan pengenceran 100 kali. 

j. Kemudian hasil pengenceran diambil 0,2 ml dan diratakan di atas 

nutrient agar plate. Sisa cairan pada tabung penampung dibuang dan 

nutrient agar plate diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37°C dengan 

sungkup. Hasilnya disebut hasil A2 untuk aquadest steril, hasil B2 untuk 

minyak atsiri bunga cengkih, dan hasil C2 untuk klorheksidin. 

k. Dilakukan penghitungan kuantitas koloni pada hasil A, hasil B, hasil 

C dengan coloni counter.  

l. Dilakukan penghitungan penurunan kuantitas bakteri rongga mulut. 

m. Hasil penghitungan penurunan kuantitas bakteri rongga mulut untuk 

aquadest steril disebut Hx 

 

J. Analisis Data 

Data dalam penelitian ini akan diuji kemaknaannya menggunakan uji 

Anova. Uji Anova digunakan untuk menguji hipotesis – hipotesis komparatif 

lebih dari dua sampel, yaitu untuk membandingkan penurunan kuantitas 

bakteri mulut diantara ketiga macam kelompok sampel, yaitu aquadest, 

minyak atsiri bunga cengkih 2%, dan klorheksidin 0.2%. Kemudian uji Anova 

tersebut akan dilanjutkan dengan analisis Post Hoc (Dahlan M.S, 2008). 

Syarat data untuk dapat  diuji kemaknaan dengan uji Anova adalah 

persebaran data normal (p>0.05)  dan varians data sama (p>0.05). Uji 

normalitas dilakukan dengan Shapiro-Wilk karena jumlah sampel kurang dari 
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lima puluh dan uji varians dilakukan dengan Levene’s statistic. Jika data tidak 

memenuhi persyaratan tersebut, maka dilakukan transformasi data. Jika 

transformasi tidak bisa dilakukan, data diuji kemaknaan dengan uji non 

parametrik yaitu uji Kruskal-Wallis kemudian dilanjutkan analisis Post Hoc 

dengan uji Mann-Whitney (Dahlan M.S, 2008). 
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BAB IV 

HA

SIL 

PE

NE

LITIAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

Setelah dilakukan penelitian di Laboratorium Mikrobiologi 

Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta mengenai 

perbandingan kuantitas bakteri rongga mulut antara berkumur dengan 

klorheksidin dan minyak atsiri bunga cengkih (Syzygium aromaticum L.), 

didapatkan hasil penghitungan kuantitas bakteri rongga mulut dari 27 

sampel yang terbagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing terdiri atas 

9 sampel. Kelompok 1 berkumur dengan aquadest steril. Kelompok 2 

berkumur dengan minyak atsiri bunga cengkih 2%. Kelompok 3 berkumur 

dengan klorheksidin 0.2%. 

Hasil penghitungan kuantitas bakteri rongga mulut sebelum dan 

sesudah berkumur pada ketiga kelompok dapat dilihat pada tabel I. 

.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel I : Kuantitas Bakteri Rongga Mulut pada Ketiga Kelompok 
Perlakuan 

 

Bahan Kumuran NO HA1 
(cfu/ml) 

HA2 
(cfu/ml) 

Hx 
(cfu/ml) 

Hx 
(%) 
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Sumber: Data primer, 2009 

 

Keterangan: 

HA1 : Kuantitas bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan 

aquadest steril 

HA2 : Kuantitas bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan 

aquadest steril 

Aquadest steril 1 3420 3200 220 6.88 
 2 404 250 154 38.11 
 3 3304 3080 224 6.78 
 4 2380 1350 1030 43.28 
 5 2436 1214 1222 50.16 
 6 1480 876 604 40.81 
 7 1956 972 984 50.31 
 8 2494 1436 1058 42.42 
 9 3228 1022 2206 68.33 
 Jumlah 21102 13400 7702 347.08 
 Rata-rata    38.56 
Bahan Kumuran NO HB1 

(cfu/ml) 
HB2 
(cfu/ml) 

Hx 
(cfu/ml) 

Hx 
(%) 

Minyak Atsiri Bunga 
Cengkih 2% 

1 1540 160 1380 89.61 

 2 845 95 750 88.76 
 3 1540 495 1045 67.86 
 4 1318 232 1086 82.40 
 5 1434 30 1404 97.91 
 6 1422 10 1412 99.30 
 7 1562 34 1528 97.82 
 8 1596 30 1566 98.12 
 9 1566 256 1310 83.65 
 Jumlah 12823 1342 11481 805.43 
 Rata-rata    89.49 
Bahan Kumuran NO HC1 

(cfu/ml) 
HC2 
(cfu/ml) 

Hx 
(cfu/ml) 

Hx 
(%) 

Klorheksidin 0.2% 1 1794 0 1764 98.33 
 2 2946 122 2824 95.86 
 3 2436 0 2436 100 
 4 870 0 870 100 
 5 2838 8 280 99.72 
 6 602 2 600 99.67 
 7 762 44 718 94.23 
 8 2428 104 2324 95.72 
 9 1886 82 180 95.66 
 Jumlah 16310 1112 15198 879.19 
 
 

Rata-rata    97.69 
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HB1 : Kuantitas bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan 

aquadest steril 

HB2 : Kuantitas bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan 

minyak atsiri bunga cengkih 2% 

HC1 : Kuantitas bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan 

aquadest steril 

HC2 : Kuantitas bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan 

klorheksidin 0.2% 

Hx : Penurunan kuantitas bakteri rongga mulut 

 

Dari tabel 1 kemudian dibuat grafik yang menunjukkan jumlah 

penurunan kuantitas bakteri rongga mulut pada setiap kelompok 

perlakuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik I: Grafik penurunan kuantitas bakteri pada tiap sampel pada 

kelompok I (satuan cfu/ml) 
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Keterangan: 

H1 : Kuantitas bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan aquadest 

steril1 

H2 : Kuantitas bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan aquadest 

steril2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik II: Grafik penurunan kuantitas bakteri pada tiap sampel pada 

kelompok II (satuan cfu/ml) 
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Keterangan: 

H1 : Kuantitas bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan aquadest 

steril 

H2 : Kuantitas bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan minyak 

atsiri bunga cengkih 2% 

 

 

 

Grafik III: Grafik penurunan kuantitas bakteri pada tiap sampel pada 

kelompok III (satuan cfu/ml) 
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Keterangan: 

H1 : Kuantitas bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan aquadest 

steril 

H2 : Kuantitas bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan 

klorheksidin 0.2% 

 

 

 

 

 

Dari grafik I, II, dan III kemudian dibuat grafik IV yang menunjukkan 

perbandingan penurunan kuantitas bakteri rongga mulut antara 3 

kelompok perlakuan 

 

Grafik IV: Grafik perbandingan penurunan kuantitas bakteri rongga 

mulut antara 3 kelompok perlakuan (satuan persen) 
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Keterangan: 

Kelompok I : Berkumur dengan aquadest steril 

Kelompok II : Berkumur dengan minyak atsiri bunga cengkih 2% 

Kelompok III : Berkumur dengan klorheksidin 0.2% 

 

 

 

 

 

 

B. ANALISIS DATA 

 

Data yang diperoleh dari percobaan akan diuji kemaknaannya 

dengan menggunakan uji Anova. Sebelumnya dilakukan uji 

normalitas data Shapiro-Wilk dan uji varians Levene’s. Uji 

normalitas digunakan untuk mengetahui sebaran data normal atau 

tidak sedangkan uji varians digunakan untuk mengetahui sebaran 

data mempunyai varians yang sama atau tidak. 
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Pada kelompok I (aquadest steril), pada uji Shapiro-Wilk 

terhadap Hx didapatkan nilai significancy 0.128 (p>0.05), artinya 

sebaran data dikatakan normal. 

Pada kelompok II (minyak atsiri bunga cengkih 2%), pada uji 

Shapiro-Wilk terhadap Hx didapatkan nilai significancy 0.102 

(p>0.05), artinya sebaran data dikatakan normal. 

Pada kelompok III (klorheksidin 0.2%), pada uji Shapiro-

Wilk terhadap Hx didapatkan nilai significancy 0.053 (p>0.05), 

artinya sebaran data dikatakan normal. 

Pada uji varians Levene’s didapatkan nilai significancy 0.020 

(p<0.05), artinya sebaran data mempunyai nilai varians yang 

berbeda. Untuk dapat menggunakan uji Anova, diperlukan data 

yang memiliki sebaran normal dan nilai varians yang sama. Karena 

data memiliki nilai varians yang berbeda, maka tahap selanjutnya 

adalah melakukan transformasi data agar didapatkan nilai varians 

yang sama. Pada data ini transformasi data tidak berhasil sehingga 

dilakukan uji non parametrik yaitu uji Kruskal-Wallis. 

Pada uji Kruskal-Wallis didapatkan nilai significancy 0.000 

(p<0.05), maka dapat diambil kesimpulan bahwa ”paling tidak 

terdapat perbedaan selisih jumlah bakteri antara dua kelompok”. 

Untuk mengetahui kelompok mana yang mempunyai perbedaan, 

maka dilakukan analisis Post Hoc untuk uji Kruskal-Wallis yaitu 

uji Mann-Whitney. 

Pada uji Mann-Whitney untuk kelompok I dan II didapatkan 

nilai significancy 0.000 (p<0.05), artinya terdapat perbedaan rata-

rata yang bermakna antara sesudah berkumur dengan aquadest dan 

sesudah berkumur dengan minyak atsiri bunga cengkih 2%. 

Pada uji Mann-Whitney untuk kelompok II dan III 

didapatkan nilai significancy 0.040 (p<0.05), artinya terdapat 

perbedaan rata-rata yang bermakna antara sesudah berkumur 
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dengan minyak atsiri bunga cengkih 2% dan sesudah berkumur 

dengan klorheksidin 0.2% 

Pada uji Mann-Whitney untuk kelompok I dan III didapatkan 

nilai significancy 0.000 (p<0.05), artinya terdapat perbedaan rata-

rata yang bermakna antara sesudah berkumur dengan aquadest dan 

sesudah berkumur dengan klorheksidin 0.2% 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



BAB V 

PEMBAHASAN 

 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan data bahwa 

persentase rata-rata penurunan kuantitas bakteri rongga mulut setelah 

berkumur dengan aquadest steril, minyak atsiri bunga cengkih 2%, dan 

klorheksidin 0.2%  masing-masing adalah 38.56%, 89.49%, dan 97.69%. 

Persentase penurunan kuantitas bakteri rongga mulut setelah 

berkumur dengan minyak atsiri bunga cengkih 2% lebih besar daripada 

penurunan kuantitas bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan 

aquadest steril dan secara statistik menunjukkan perbedaan yang 

bermakna. Sehingga dapat dikatakan bahwa minyak atsiri bunga cengkih 

2% lebih efektif daripada aquadest steril dalam menurunkan kuantitas 

bakteri rongga mulut. 

Namun demikian, jika dibandingkan dengan klorheksidin 0.2%, 

prosentase penurunan kuantitas bakteri rongga mulut setelah berkumur 

dengan minyak atsiri bunga cengkih 2% menunjukkan hasil yang lebih 

kecil dan secara statistik juga menunjukkan perbedaan yang bermakna. 

Sehingga klorheksidin 0.2% dapat dikatakan lebih efektif daripada minyak 

atsiri bunga cengkih 2%. 

Penurunan kuantitas bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan 

aquadest steril relatif sedikit. Hal ini kemungkinan disebabkan tidak 

adanya zat aktif yang bersifat antiseptik, melainkan hanya efek mekanis 

berkumur yang melarutkan sejumlah kecil plak (Aznan et al,2009)  

Penurunan kuantitas bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan 

minyak atsiri bunga cengkih 2% dikarenakan kandungan utamanya yaitu 

eugenol yang merupakan senyawa fenol yang bersifat antimikroba kuat 

yang dapat merusak membran sel dan menyebabkan denaturasi protein 

sehingga menyebabkan kematian sel bakteri. Minyak atsiri bunga cengkih 

juga diketahui mampu membunuh Streptococcus sp., Lactobacillus sp. and 
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Staphylococcus sp. yang merupakan bakteri penyusun plak (Aznan E.et 

al,2009; Olonisakin et al, 2007; Wikipedia, 2007; Wilett et al, 1991).  

Klorheksidin mampu menurunkan kuantitas bakteri rongga mulut 

disebabkan adanya interaksi antara muatan positif dan molekul-molekul 

klorheksidin dengan dinding sel yang bermuatan negatif. Interaksi ini akan 

meningkatkan permeabilitas dinding sel bakteri yang menyebabkan 

terjadinya penetrasi ke dalam sitoplasma yang menyebabkan kematian 

mikroorganisme. Klorheksidin merupakan antimikroba yang sangat efektif 

dan sering digunakan sebagai kontrol positif pada berbagai penelitian 

(Salehi dan Momeni, 2006; Prijantojo, 1996).  

Pada penelitian ini, berkumur dengan minyak atsiri bunga cengkih 

menyebabkan penurunan kuantitas bakteri rongga mulut yang cukup tinggi 

yaitu 89.49% sedangkan penurunan kuantitas bakteri rongga mulut setelah 

berkumur dengan klorheksidin 0.2% mencapai 97.69%. Hal ini didukung 

dengan penelitian yang dilakukan E.Aznan, M.N Razi, W.H. Himratul 

Aznita dan Z.Zainal-Abidin yang menunjukkan bahwa penurunan 

kuantitas bakteri mulut setelah berkumur dengan ekstrak cengkih dan 

klorheksidin 0.12% masing-masing mencapai 72.25% dan 79.78% (2009) 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa berkumur 

dengan minyak atsiri bunga cengkih (Syzygium aromaticum L.) dapat 

menurunkan kuantitas bakteri rongga mulut yang ditunjukkan dengan 

penurunan prosentase kuantitas bakteri rongga mulut dan terdapat perbedaan 

yang signifikan (p<0.05) jika dibandingkan dengan penurunan kuantitas 

bakteri setelah berkumur dengan aquadest steril. 

Namun demikian, penurunan kuantitas bakteri rongga mulut 

setelah berkumur dengan minyak atsiri bunga cengkih (Syzygium 

aromaticum L.) lebih kecil jika dibandingkan dengan penurunan kuantitas 

bakteri rongga mulut setelah berkumur dengan klorheksidin 0.2% dan 

terdapat perbedaan yang signifikan (p<0.05) diantara keduanya. 

 

B. SARAN 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui konsentrasi 

efektif minyak atsiri bunga cengkih (Syzygium aromaticum L.) dalam 

menurunkan kuantitas bakteri rongga mulut 

2. Perlu dilakukan pengembangan minyak atsiri bunga cengkih (Syzygium 

aromaticum L.) sebagai alternatif obat kumur dengan menggunakan 

konsentrasi efektif 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efek toksik 

minyak atsiri bunga cengkih (Syzygium aromaticum L.) 
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