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ABSTRACT 

 
Laurent Febrilia Yuwono, G0005123, 2009. The Antibacterial Effect of Tea Leaf 
Extract (Camellia sinensis)  to Streptococcus sp. Growth on Tooth Plaque Invitro. 
Medicine Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta. 
 

The tea leaf extract contains many antibacterial substances which are 
considered can inhibit bacterial growth such as quertin, epigallocatechin gallate, and 
poliphenol. This research will be aimed to know whether there is or not an 
antibacterial effect of tea leaf extract to Streptococcus sp. growth invitro.   

This experimental analytic research uses a non random sampling technique 
which is consists of 16 tooth plaque from patients of SMF. Gilut RSUD Dr. 
Moewardi, Surakarta. Streptococcus sp. that has been grown on Agar blood for 24 
hours in aerob and standarized with 0,5 Mc Farland standart then spreaded with a 
sterile cotton bud over blood medium, is the subject of this research. Aquades (the 
negative control), a 10µg Penicillin antibiotic disc (the positive control), and tea leaf 
extract concentrate 75%, 100%, and 125% dropped into the hole in the blood 
medium. It is incubated for 24 hour, then the inhibiting zone is measured. The 
collected data analized with Oneway Anova test and Dunnett T3 test. 

The result of the research shows there are meaningfull differences (p< 0,05) 
between negative control (0,00 mm) to 75% (9,69mm), 100% (11,38mm), 125% 
(8,75 mm) of the tea leaf extract , and positive control (30,81 mm). There are aso 
meaningfull inhibitory power differences (p< 0,05) between 100% (11,38mm) 
concentrate of the tea leaf extract to 75% (9,69mm), 125% (8,75mm),and to negative 
control (0,00mm). There are also a significant difference (p < 0,05) between the 
positive control (30,81mm) to the negative control (0,00mm), and 75%, 100%, and 
125% of tea leaf extract. But there isn’t significant difference (p > 0,05) between 75% 
to 125% of tea leaf extract. 

As the conclusion, there is an antibacterial effect of the tea leaf extract to 
the Streptococcus sp. growth invitro, but it is weaker than 10µg Penicillin antibiotic 
as positive control (p < 0,05). There isn’t a significant different ( p > 0,05) 
antibacterial effect between 75% and 125% concentrate of tea leaf extract to the 
Streptococcus sp. growth invitro. 

 
 

Keyword: Tea leaf extract (Camellia sinensis) - Antibacterial – Streptococcus sp. 
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ABSTRAK 

 
Laurent Febrilia Yuwono, G0005123, 2009. Daya Antibakteri Ekstrak Daun Teh 
(Camellia sinensis) Terhadap Pertumbuhan Streptococcus sp. pada Plak Gigi 
Invitro. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 

Ekstrak daun teh mempunyai kandungan quertin, epigallocatechin gallate, 
dan poliphenol yang diduga mempunyai efek antibakteri sehingga mampu 
menghambat pertumbuhan bakteri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
ada tidaknya daya hambat ekstrak daun teh terhadap pertumbuhan Streptococcus sp. 
secara invitro. 

Penelitian ini bersifat analitik eksperimental dengan teknik non random 
(konsekutif) sampling,  sebanyak enam belas sampel, yang diperoleh dari identifikasi 
usap plak gigi pasien SMF. Gilut RSUD Dr. Moewardi, Surakarta. Subjek penelitian 
ini adalah Streptococcus sp. berumur 24 jam pada media agar darah dan distandarkan 
dengan Mc Farland 0,5, kemudian dioleskan menggunakan kapas lidi steril pada agar 
darah. aquades sebagai kontrol negatif, antibiotik Penicillin 10mg sebagai kontrol 
positif, dan sumuran ekstrak daun teh  konsentrasi 75%, 100%, dan 125% diteteskan 
diatas sumuran yang dibuat pada media agar darah. Diinkubasi selama 24 jam, 
kemudian zona hambatan pertumbuhan yang terbentuk diukur. Data dianalisis dengan 
menggunakan uji Oneway Anova dan Dunnett T3. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang bermakna (p < 0,05) 
antara kontrol negatif (0,00 mm) terhadap ekstrak daun teh 75% (9,69 mm), 100% 
(11,38 mm), 125% (8,75 mm), dan kontrol positif (30,81 mm). Terdapat perbedaan 
bermakna (p < 0,05) antara ekstrak daun teh 100% terhadap aquades (0,00mm), 
ekstrak daun teh 75%, 125% (11,38mm) dan antibiotik Penicillin 10µg (30,81mm). 
Juga terdapat perbedaan bermakna (p < 0,05) antara kontrol positif antibiotik 
Penicillin 10µg (30,81mm) terhadap kontrol negatif (0,00mm), ekstrak daun teh 75% 
(9,69mm), 100% (11,38mm), dan 125% (8,75mm). Namun tidak terdapat perbedaan 
bermakna (p > 0,05) antara ekstrak daun teh konsentrasi 75% (9,69mm) dengan 
125% (8,75mm).   
 Kesimpulan penelitian ini membuktikan ekstrak daun teh dapat menghambat 
pertumbuhan Streptococcus sp. secara invitro, namun pengaruh ekstrak daun teh 
75%, 100%, dan 125% lebih lemah dibandingkan kontrol positif Penicillin 10µg (p < 
0,05). Tidak terdapat perbedaan bermakna (p > 0,05) antara daya antibakteri ekstrak 
daun teh konsentrasi 75% dengan 125% terhadap pertumbuhan Streptococcus sp. 
secara invitro.    
  
Kata kunci : ekstrak daun teh (Camellia sinensis) – Antibakteri – Streptococcus sp. 
 
 

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



6 
 

 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Karies gigi sudah dikenali sepanjang sejarah dan ada di seluruh dunia, 

meskipun prevalensi dan tingkat keseriusannya bervariasi di berbagai populasi 

(Soames et al, 1998). Di Indonesia penderita karies gigi sangat tinggi (60-80%) 

dan cenderung naik setiap tahunnya (Syah, 2006).  

 Dasar-dasar pencegahan karies adalah modifikasi satu atau lebih dari tiga 

faktor utama penyebab karies yaitu: plak, subtrat karbohidrat yang sesuai, dan 

kerentanan gigi, sehingga secara teori ada tiga cara dalam mencegah karies yaitu: 

hilangkan substrat karbohidrat, tingkatkan ketahanan gigi, hilangkan plak bakteri. 

Oleh karena karies disebabkan oleh adanya interaksi plak kuman dengan diet dan 

gigi maka tidak diragukan lagi bahwa tanpa adanya plak maka tidak akan timbul 

karies. Salah satu langkah menghambat atau menekan penumpukan plak adalah 

dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Ada empat kelompok utama bahan-

bahan kimia yang telah diteliti yaitu enzim, bahan pengaktif permukaan, 

antibiotika dan bahan antibakteri (Kidd et al, 1991). 

 Sebenarnya penggunaan antibiotika secara benar dan sesuai indikasi 

memang harus diberikan. Meskipun terdapat pertimbangan bahaya efek samping 
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dan mahalnya biaya. Tetapi menjadi masalah yang mengkhawatirkan, bila 

penggunaannnya berlebihan (Hoctro, 2006). Pemakaian antibiotik yang 

berlebihan juga dapat menimbulkan efek negatif yang lebih luas. Pemakaian 

irrasional dapat membunuh kuman yang sebenarnya baik dan berguna di dalam 

tubuh. Akibatnya, tempat yang semula ditempati bakteri baik akan diisi bakteri 

jahat (Sanjaya, 2007). 

 Berbagai tanaman mempunyai aktivitas antimikroba (Ardiansyah, 2007). 

Salah satunya adalah teh yang dapat membunuh bakteri (Triarsari, 2008). Teh 

sudah dikenal sebagai minuman dengan seribu khasiat yang menakjubkan 

(Soraya, 2007). Bahkan catatan tentang manfaat sehat teh pertama kali ditulis oleh 

Shen-Chen Li pada tahun 1578 (Triarsari, 2008). Selama ini orang mengenal 

empat jenis teh, yakni teh putih, hijau, oolong, dan teh hitam. Perbedaan 

keempatnya terletak pada metoda pemrosesan daun teh setelah dipetik (Yudana 

dan Luize, 1998). Semua teh berasal dari satu jenis pohon, yaitu Camellia 

sinensis (Syah, 2006).  

 Dari hasil penelitian ilmiah, teh memiliki kemampuan menghambat 

pembentukan kanker. Teh juga mampu mencegah penyakit jantung dan stroke. 

Minuman alami ini terbukti pula mampu menstimulir sistem sirkulasi, 

memperkuat pembuluh darah, dan menurunkan kolesterol dalam darah. Teh pun 

bisa membantu meningkatkan jumlah sel darah putih yang bertanggung jawab 

melawan infeksi. Terutama teh hijau, bisa mencegah serangan influenza. Bahkan, 

bahan minuman dari pucuk daun Camellia sinensis ini bisa memperkuat gigi, 

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



8 
 

 
 

melawan bakteri dalam mulut, mencegah terbentuknya plak gigi, serta mencegah 

osteoporosis. Dengan kemampuan antibakterinya, teh membantu menghambat 

infeksi tenggorokan (Yudana dan Luize, 1998). Menurut laporan penelitian dari 

Universitas Diponegoro, terdapat perbedaan bermakna terhadap selisih indeks 

plak gigi antara kelompok yang berkumur dengan teh hijau dengan kelompok 

yang tidak berkumur dengan teh hijau (Kusuma, 2005).  

 Sebagai antimikroba teh hijau mampu menghambat pertumbuhan 

berbagai bakteri, seperti Staphylococcus aureus, Aeromonas sabria, Clostridium 

perfingens, C. Botulinum, Vibrio parahaemolyticus dan Streptococcus mutans 

(Syah, 2006). 

 Zat bioaktif yang ada dalam teh, terutama merupakan flavonoid. Adapun 

flavonoid yang ditemukan pada teh terutama flavanol dan flavonol (Hartoyo, 

2003). Katekin merupakan flavonoid kelas flavanol, katekin utama dalam daun 

teh segar atau teh hijau adalah epigalokatekin galat (EGCG), epigalokatekin 

(EGC), epikatekin galat (ECG), epikatekin (EC) (Hartoyo, 2003). Flavonol utama 

di dalam daun teh adalah quercetin, kaemferol, dan myricetin  (Syah, 2006).   

 Plak supra dan subginggival untuk hampir tiga perempat bagian terdiri 

dari bakteri. Di samping bakteri plak mengandung glikoprotein dan polisakarida 

ekstraseluler yang bersama-sama membentuk matriks plak. Kebanyakan bakteri 

dari plak gigi adalah streptococcus dan aktinomisetes (Houwink et al, 1993).  

 Aktivitas antimikroba quercetin telah berhubungkan dengan hambatan 

pada DNA gyrase, sedangkan aktivitas antimikroba epigallocatechin gallate 
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menghambat fungsi selaput sitoplasma (Cushnie T. P. dan Lamb Andrew J., 

2007). Poliphenol mempunyai daya antibakteri dengan cara menghambat aktivitas 

glucosyltransferase (Miller Hamilton, 1995). Selain itu  teh hijau juga 

mengandung tanin yang mempunyai aktivitas antimikroba (Ariningsih, 2005). 

Tanin merupakan asam hidroksi benzoat yang mempunyai gugus hidroksi fenolik 

yang mengambat enzim yang kuat bila terikat pada protein sel bakteri, sehingga 

tanin bersifat bakterisid (Suryani, 2002). 

 Sehubungan dengan adanya indikasi teh mempunyai data antimikroba, 

maka perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh ekstrak daun teh terhadap 

pertumbuhan kuman Streptococcus sp. pada plak gigi in vitro. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang didapat adalah :  

1. Apakah ekstrak daun teh (Camellia sinensis) mempunyai daya anti bakteri 

terhadap Streptococcus sp. pada plak gigi secara in vitro? 

2. Bagaimanakah kekuatan antibakteri ekstrak daun teh (Camellia sinensis) 

terhadap bakteri Streptococcus sp. pada plak gigi secara in vitro? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui apakah ekstrak daun teh (Camellia sinensis) dapat menghambat 

pertumbuhan kuman Streptococcus sp. pada plak gigi secara in vitro. 

2. Mengetahui kekuatan hambatan pertumbuhan ekstrak daun teh (Camellia 
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sinensis) terhadap Streptococcus sp. pada plak gigi secara in vitro. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Aspek Teoritis  

Dapat memberikan masukan mengenai kekuatan daya hambat ekstrak daun 

teh  (Camellia sinensis) terhadap Streptococcus sp. pada plak gigi secara in 

vitro.  

2. Aspek Aplikatif  

a. Diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap pengembangan 

penelitian obat alternatif sebagai obat untuk mencegah terjadinya plak 

gigi. 

 b. Diharapkan bisa memberi masukan untuk penelitian efek antibakteri 

ekstrak daun teh terhadap Streptococcus sp. pada plak gigi secara in vitro. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka  

1. TEH ( Camellia sinensis)  

a. Klasifikasi  

Devisi  : Spermatophyta  

Kelas  : Angiospermae  

Sub kelas  : Dicotyledoneae  

Ordo  : Guttiferales 

Famili  : Camelliaceae 

Genus  : Camellia  

Spesies  : Camellia sinensis  

(Tuminah, 2007) 

  

b. Nama daerah  

Sunda :Enteh 

China :Pu erh cha 

Perancis :Theler 

Jerman :Teestrauch 
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Itali                          :Te 

Portugis                   :Cha da india 

Inggris                     :Tea 

Melayu  :Pokok teh 

        (Yuniarti, 2008; Hariana, 2007) 

 

c. Deskripsi tanaman  

 Tanaman teh berbentuk pohon kecil karena pemangkasan maka 

tampak perdu. Bila tidak dipangkas akan tumbuh kecil ramping dengan 

tinggi 5-10 meter. Secara detail dibahas satu persatu bagian tanaman teh 

sebagai berikut (Arisandi dan Andriani, 2006; Soraya, 2007; Ghani, 2000): 

1) Daun  

Daun tunggal bertangkai pendek, letak berseling, helai daun kaku 

seperti kulit tipis bentuk elips memanjang, ujung dan pangkal runcing 

tapi bergerigi halus, pertulangan menyirip, panjang 6-18 cm, lebar 2-6 

cm, warna hijau dan permukaan mengkilap. 

2) Batang  

Berkayu, tegak, bercabang-cabang, ujung ranting berambut halus. 

3)  Akar  

Tunggang, berwarna coklat tua. 

 4) Bunga 

Bunga muncul di ketiak daun, tunggal atau beberapa, bunga bergabung 
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menjadi satu, berkelamin dua, garis tengah 3-4 cm, berwarna putih 

cerah dengan kepala sari berwarna kuning dan harum. 

5) Buah  

 Buah berbentuk kotak berdinding tebal, bila telah tua akan pecah 

menurut ruangnya. Ketika masih muda berwarna hijau dan setelah tua 

berubah menjadi berwarna coklat kehitaman. Bijinya keras. 

6) Syarat tumbuh dan ekologi  

a) Ketinggian tempat  

Teh (Camellia sinensis) akan tumbuh baik pada ketinggian 400m 

sampai 1.200 m diatas permukaan laut. 

b) Curah hujan  

Teh (Camellia sinensis) sekitar 2.500 mm / tahun.  

c) Suhu  

Daerah penanaman sebaiknya bersuhu rata-rata 13º-25oC. 

d) Kelembaban  

Kelembaban yang diinginkan kurang dari 70%. 

e) Sinar matahari  

Membutuhkan sinar matahari cerah. 

f) Tanah  

Teh (Camellia sinensis) menyukai jenis tanah yaitu latosol dan 

andosol. pH tanah berkisar 4-6. 
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d. Bagian tanaman yang digunakan  

  Ekstrak teh didapat dengan mengekstrak pucuk daun teh segar 

atau teh yang sudah jadi. Dipilihnya pucuk teh segar sebagai bahan 

ekstrak, selain dapat lebih menekan biaya produksi (menghemat) daripada 

dengan menggunakan teh hijau yang sudah jadi, jumlah katekinnyapun 

lebih tinggi. Daun teh segar hasil petikan harus segera diproses atau 

diinaktifkan enzim fenolasenya dengan proses pemanasan, sehingga 

komponen bioaktif yang diinginkan tidak rusak (Hartoyo, 2003). 

  Ekstrasi adalah penyarian senyawa-senyawa yang terdapat di 

dalam tanaman yang digunakan cairan penyari yang sesuai dengan cara 

yang tepat. Prinsip ekstraksi adalah melarutkan komponen yang berada 

dalam campuran secara selektif dengan pelarut yang sesuai. Prinsip 

kelarutan yaitu polar melarutkan yang polar, pelarut semi polar melarutkan 

senyawa semipolar, pelarut non polar melarutkan senyawa non polar. 

Sediaan yang diperoleh dari hasil ekstraksi dinamakan ekstraksi, 

sedangkan pelarutnya disebut penyari, sedangka sisa-sisa yang tidak ikut 

tersari disebut ampas (Harborne, 1998). 

  Penggolongan ekstrak berdasarkan sifat: 

1) Ekstrak encer. 

Sediaan ini mempunyai konsistensi seperti madu. 
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2) Ekstrak kental.   

Sediaan ini liat pada kondisi dingin dan tidak dapat dituang, 

kandungan air sekitar 30%. 

3) Ekstrak kering 

Sediaan ini mempunyai konsentrasi kering dan mudah digosongkan, 

kandungan air tidak lebih dari 5% (Voight, 1994). 

 

e. Kandungan kimia dan kegunaan  

 Bahan-bahan kimia dalam daun teh dapat digolongkan menjadi 

empat kelompok besar, yaitu substansi fenol, substansi bukan fenol, 

substansi penyebab aroma, dan enzim. Substansi fenol terdiri dari katekin 

(polifenol) dan flavanol. Substansi bukan fenol terdiri dari karbohidrat, 

pektin, alkaloid, klorofil dan zat warna lain, asam-asam amino, resin, 

vitamin, dan mineral. Aroma teh digolongkan menjadi empat kelompok, 

yaitu fraksi karboksilat, fenolat, karbonil, dan fraksi beebas karbonil. 

Enzim-enzim yang terdapat dalam teh diantaranya adalah enzim invertase, 

amilase, ß-glukosidase, oximetilase, protease, dan peroksidase (Syah, 

2006). 

 Zat bioaktif yang ada dalam teh, terutama merupakan flavonoid. 

Flavonoid yang secara luas tersebar dalam berbagai tanaman ini, 

berdasarkan struktur dan konformasi ring C molekul dasarnya, dan dapat 

digolongkan menjadi 6 kelas, yaitu flavone, flavanone, isoflavone, 

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



16 
 

 
 

flavonol, flavanol, dan antocyanin. Adapun flavonoid yang ditemukan 

pada teh terutama flavanol dan flavonol (Hartoyo, 2003).  

 Katekin (polifenol) pada teh/ pucuk segar  di Indonesia berkisar 

antara 7.02-14.6% dari berat kering. Katekin utama dalam daun teh segar 

atau teh hijau adalah epigalokatekin galat (EGCG), epigalokatekin (EGC), 

epikatekin galat (ECG), epikatekin (EC). Katekin teh bersifat antimikroba 

(bakteri dan virus), antioksidan, antiradiasi, memperkuat pembuluh darah, 

memperlancar sekresi air seni, dan menghambat pertumbuhan sel kanker 

(Syah, 2006). Katekin teh merupakan flavonoid yang termasuk dalam 

kelas flavanol. Katekin teh memiliki sifat tidak berwarna, larut air, serta 

membawa sifat pahit dan sepat pada seduhan teh (Hartoyo, 2003).

 Flavonol utama di dalam daun teh adalah quercetin, kaemferol, 

dan myricetin. Ketiganya mencapai 2-3% ekstrak teh yang larut dalam air. 

Flavonol biasanya muncul dalam bentuk glikosida. Quercetin merupakan 

senyawa flavonoid dari kelompok flavonol. Flavonol quersetin, mirycetin, 

robinitin, dan gossipetin memiliki sifat antioksidan (Syah, 2006).  Selain 

itu menurut sumber yang lain, selain zat-zat yang telah disebutkan diatas 

teh juga mengandung tanin (Cushnie T. P. dan Lamb Andrew J., 2007), 

dan juga mengandung kafein 2-3%, xantin, adenin dan minyak atsiri 

(Hariana, 2007). 

 Quercetin mempunyai daya antibakteri dengan cara kerja 

menghambat DNA gyrase. Dan epigallocatechin gallate dengan cara 

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



17 
 

 
 

menghambat fungsi selaput sitoplasma (Cushnie T. P. dan Lamb Andrew 

J., 2007). Poliphenol mempunyai daya antibakteri dengan cara 

menghambat aktivitas glucosyltransferase (Miller Hamilton, 1995). 

 

2.  Streptococcus sp.  

a. Klasifikasi  

Divisi  : Protophyta  

Filum         : Firmicutes 

Kelas  : Cocci  

Ordo  : Lactobacillales  

Famili  : Streptococcaceae  

Genus  : Streptococcus  

Species  : Streptococcus sp. 

(Wikipedia, 2008)  

b. Morfologi dan indentifikasi  

Streptococcus adalah bakteri gram positif berbentuk bulat yang 

berkarakter membentuk rantai atau berpasangan selama pertumbuhan. 

Mereka tersebar di alam secara luas. Beberapa merupakan flora normal 

manusia, yang lainnya berhubungan dengan penyakit infeksi manusia 

yang disebabkan oleh streptococcus. Ciri khas organisme ini adalah kokus 

tunggal berbentuk bulat atau bulat telur dan tersusun dalam bentuk rantai. 

Kokus membelah pada bidang yang tegak lurus sumbu panjang rantai. 
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Anggota-anggota rantai sering tampak sebagai diplokokus, dan bentuknya 

kadang-kadang menyerupai batang. Panjang rantai sangat bervariasi dan 

sebagian besar ditentukan oleh faktor lingkungan. (Jawetz et al, 2007).  

Streptococcus bersifat anaerob fakultatif, walaupun beberapa strain 

tumbuh lebih baik pada dalam kondisi anaerobik. Dinding sel 

streptococcus terutama tersusun oleh peptidoglycan, yang dilekati oleh 

berbagai karbohidrat, teichoic acid, lipoprotein, dan antigen protein 

permukaan (Winn et al, 2006). 

Klasifikasi dari streptococcus ke dalam kategori utama adalah 

berdasarkan seri observasi selama beberapa tahun : 1) morfologi koloni 

dan reaksi hemolitik pada agar darah,  2) spesifik serologi dari dinding sel 

group-spesifik substansi dan dinding sel yang lain atau antigen kapsular, 

3) reaksi biokimia dan resisensi pada faktor fisikal dan kimia, 4) corak 

ekologi (Jawetz et al, 2007). 

Beberapa streptococcus dapat menghemolisa sel darah merah in 

vitro dengan berbagai tingkatan. Gangguan komplit pada eritrosit dengan 

kejernihan dari darah di sekitar pertumbuhan bakteri disebut ß-hemolisis. 

Lisis eritrosit yang tidak komplit dengan reduksi dari hemoglobin dan 

formasi dari pigmen hijau disebut  α-hemolisis. Streptococcus yang lain 

bersifat non-hemolitik (kadang disebut γ-hemolisis) (Jawetz et al, 2007). 

Tes biokimiawi termasuk reaksi fermentasi gula, tes untuk adanya 

enzim, tes kepekaan atau resistansi dari agen bahan kimia tertentu. 
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Kebanyakan streptococcus tumbuh pada media solid sebagai koloni 

discoid, biasanya berdiameter 1-2mm (Jawetz et al, 2007). Semua 

streptococcus bersifat katalase negatif (Levinson, 2006). 

 Tabel 1. Ciri khas streptococcus yang penting bagi kedokteran (Jawetz, 2007). 

Spesies Hemolisis Tempat Penyakit yang sering dan penting 

S. pyogenes 

 

S. agalactiae 

 

E. faecalis 

 

S. bovis 

 

 

S. anginosus 

 

 

Viridans 

group 

 

 

S. peumoniae 

 

Peptostrepto-

coccus  

Beta 

 

Beta 

 

Tidak terjadi, 

alfa 

Tidak terjadi 

 

 

Beta, alfa, tidak 

terjadi 

 

Alpha, tidak 

terjadi 

 

 

Alfa  

 

Tidak terjadi, 

alfa 

Tenggorokan, 

kulit 

Saluran 

kelamin ♀ 

Kolon 

 

Kolon  

 

 

Tenggorokan, 

kolon, saluran 

kelamin ♀ 

Mulut, 

kerongkongan, 

kolon, saluran 

kelamin ♀ 

Tenggorokan  

 

Mulut, kolon, 

saluran 

kelamin ♀ 

Faringitis, impetego, demam 

reumatik, glomerulonefritis 

Sepsis neonatus, meningitis 

 

Abses abdominal, infeksi saluran 

kemih, endokarditis 

Endokarditis, perdarahan yang 

terisolasi pada kanker kolon 

Infeksi piogenik, abses otak 

 

 

Karies gigi, endokarditis, abses-

abses 

 

 

Pneumonia, meningitis, 

endokarditis 

Abses-abses 

Obat antimikroba pilihan untuk Streptococcus adalah penisillin (Jawetz et al, 
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2007). 

 

3. Obat Anti Mikroba 

 Anti mikroba adalah obat pembasmi mikroba, khususnya mikroba 

yang merugikan manusia (Ganiswarna, 1995). Antimikroba yang ideal 

menunjukan toksisitas yang selektif. Maksudnya adalah obat ini 

mempengaruhi parasit tanpa membahayakan host (Jawetz et al, 2007). 

 Beberapa kelompok utama bahan antimokrobial kimiawi adalah : 

(Pelezar et al, 1988) 

a. fenol dan persenyawaan fenolat 

b. alkohol 

c. halogen 

d. logam berat dan persenyawaannya 

e. detergen 

f. aldehide 

g. kemosterilasator 

Mekanisme  kerja obat antimikroba : (Jawetz et al, 2007) 

a. Penghambatan sintesis dinding sel  

Antimikroba ini bekerja pada dinding sel. Oleh karena tekanan 

osmotik dalam sel kuman lebih tinggi daripada diluar sel maka 

kerusakan dinding sel kuman akan menyebabkan terjadinya lisis.  

b.  Penghambatan fungsi membran sel 
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Sitoplasma semua sel hidup dibatasi oleh selaput sitoplasma, yang 

bekerja sebagai penghalang dengan permeabilitas selekif, melakukan 

fungsi pengangkutan aktif, dan dengan demikian mengendalikan 

susunan dalam dari sel. Bila integritas fungsi selaput sitoplasma 

terganggu, makromolekuler dan ion akan lulus dari sel, dan terjadilah 

kerusakan atau kematian sel. 

c. Penghambatan sintesis  protein 

Antimikroba ini bekerja dengan mengganggu sintesis protein yang 

dilakukan oleh mRNA dan tRNA yang berlangsung di ribosom. 

d. Penghambatan sintesis asam nukleat 

Antimikroba ini bekerja menghambat sintesis RNA bakteri atau DNA 

bakteri. 

Uji aktivitas antimikroba antara lain (Newman et al, 2001): 

a. Metode Dilusi 

Metode kuantitatif untuk mengukur kepekaan dari agen antimikroba 

yaitu dengan tes minimal inhibitory concenctration (MIC), dimana 

menentukan konsentrasi terrendah dari agen antibakteri yang akan 

menghambat pertumbuhan secara in vitro. Dalam MIC tes, sebuah seri 

pengenceran dari satu agen antimikroba disiapkan dalam broth dan 

diinokulasi dengan standar ukuran inokulasi dari tes organisme. 

Setelah semalam diinokulasi dengan temperatur yang sesuai (biasanya 

37ºC), dilusi tertinggi dimana tidak ada pertumbuhan yang terlihat 
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dicatat sebagai MIC.   

 

b. Metode Difusi 

Tes difusi menggunakan disk kertas saring atau tablet yang 

mengandung agen antimikroba. Sebuah plate yang telah ditanami pada 

seluruh permukaan dengan bakteri isolate dan disk diletakkan pada 

permukaan agar plate. Setelah diinkubasi, plate diuji untuk zona 

hambatan pertumbuhan sekitar masing-masing disk antibiotik. Jumlah 

antibiotik dari masing-masing disk berhubungan dengan konsentrasi 

jangkauan  dari obat dalam serum. Oleh karena itu, zona hambatan 

untuk antibiotik yang berbeda bervariasi. Makin besar zona hambatan, 

makin peka isolate tersebut. Zona hambatan tersebut dibandingkan 

dengan acuan zona hambatan organisme, kepekaan tes isolate 

digambarkan dengan susceptible(S), intermediate(I), atau resistant(R). 

Diantara banyak faktor yang mempengaruhi aktivitas invitro, 

yang berikut harus diperhatikan secara nyata mempengaruhi hasil-hasil 

tersebut, yaitu : (1) pH lingkungan (2) komponen-komponen pembenihan, 

(3) stabilisasi obat, (4) besarnya inokulum, (5) masa pengeraman (6) 

aktivitas metabolik organisme (Jawetz et al, 2007).   

 

      4. Plak gigi 
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 Plak gigi merupakan lengketan yang berisi bakteri beserta produk-

produknya, yang terbentuk pada semua permukaan gigi. Plak yang mengandung 

bakteri merupakan awal dari terbentuknya karies (Kidd et al, 1991). Pelikel 

adalah massa glikoprotein yang mengandung sel-sel mikroorganisme. Mengingat 

glikoprotein tersebut merupakan bahan nutrisi bagi mikroorganisme, maka 

mikroorganisme akan tumbuh dan berkembang biak membentuk koloni-koloni. 

Masa terdiri dari matriks dan mengandung koloni-koloni mikroorganisme ini 

kemudian dikenal sebagai plak gigi  (Gunawan, 2001). 

Jumlah mikroorganisme yang terdapat pada plak gigi tergantung pada: 

a. populasi organisme dalam plak serta tempat atau lokasi plak yang dipilih   

untuk diperiksa. 

b. tahap kematangan (maturasi) dari plak 

c. metode pemeriksaan yang digunakan 

Tabel 2. Terdapatnya (% jumlah total bakteri) flora dominant plak supraginggival 

pada dua tempat berbeda di dalam mulut (Houwink et al, 1993). 

BAKTERI FISURA APROKSIMAL 

S. mutans 

S. sanguis 

Streptococcus lainnya 

Aktinomises viskosus 

Aktinomises naeslundi 

Aktinomises israeli 

Batang gram-positif lainnya 

20 

15 

5 

10 

15 

5 

6 

10 

5 

10 

20 

25 

10 

5 
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(Rotia, Araknia, Bakterionema, dll.) 

Veilonela 

Laktobasilus 

Batang gram-negatif 

 

20 

<1 

5 

 

10 

<1 

5 

9. Kerangka Pemikiran 

 

Kandungan antimikroba: 

· Quercetin 

· Epigallocatechin gallate 

· Poliphenol 

a. Quercetin menghambat DNA gyrase 

b. Epigallocatechin gallate menghambat 

fungsi selaput sitoplasma 

c. Poliphenol menghambat aktivitas 

glucosyltransferase 

Ekstrak Daun Teh  

(Camellia sinensis) 

Variabel luar 

tak terkendali:   

· Umur tanaman   

· Asal tanaman    

· Musim  

Streptococcus sp. 

dari plak gigi 

Hambatan pertumbuhan  

Streptococcus sp.  

Variabel luar 

terkendali: 

· Suhu 

· Kelembaban 

· pH 

· Aerogenesis 

Variable luar 

tak terkendali: 

· Pola resistensi 

kuman 
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C.   Hipotesis  

Ekstrak daun Teh (Camellia sinensis) dapat menghambat pertumbuhan kuman 

Streptococcus sp. pada plak gigi secara  invitro. 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorik post-test 

only with control group design dengan pendekatan studi cross sectional. 

 

B. Subyek Penelitian  

Subyek penelitian adalah isolate kuman Streptococcus sp. dari hasil usap  

plak gigi pasien SMF Gigi dan Mulut RSUD Dr. Moewardi Surakarta dari tanggal 

1 Juli 2008 sampai 3 Juli 2008. 

Kriteria pasien yang diambil isolate plak gigi: 

1. Rentang usia 7-70 tahun 

2. Belum makan setelah sikat gigi di rumah 

3. Tidak sedang menggunakan antibiotika 

4. Bersedia mengikuti penelitian ini dengan menandatangani informed consent.    

 

C. Lokasi Penelitian 
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Penelitian dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Sebelas Maret dan SMF Gigi dan Mulut RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta. 

 

D. Teknik Sampling  

Dalam penelitian ini digunakan teknik non random sampling (konsekutif).  

 

E. Identifikasi Variabel  

1. Variabel bebas : Konsentrasi ekstrak daun teh (Camellia sinensis) 75%, 100%, 

dan 125% 

2. Variabel terikat : Pertumbuhan Streptococcus sp. 

3. Variabel luar : 

a. Variabel terkendali     : suhu udara inkubasi, kelembaban udara inkubasi, 

pH, dan aerogenesis. 

b. Variabel tak terkendali : umur tanaman, musim, dan asal  daerah tanaman 

dan pola resistensi kuman. 

 

F. Definisi Operasional Variabel  

1. Ekstrak daun teh (Camellia sinensis)  

Ekstrak daun teh adalah ekstrak daun teh yang diperoleh dan diproses 

dengan cara hiperkolase di BPTO Tawangmangu. Ekstrak daun teh 
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diencerkan dengan konsentrasi 75%, 100%, dan 125%, dengan menggunakan 

aquades. Skala pengukuran variabel ini menggunakan skala rasio. 

2. Streptococcus sp. 

Kuman Streptococcus sp. yang dipakai adalah biakan yang diisolasi 

dari isolat bakteri pada plak gigi pasien RSUD Moewardi. Efek antibakteri 

terhadap pertumbuhan Streptococcus sp. dilihat dari zona hambatan yang 

terbentuk pada pertumbuhan koloni Streptococcus sp. pada media Agar Darah 

yang diberi sumuran ekstrak daun teh dengan konsentrasi 75%, 100%, dan 

125% dan telah diinkubasikan selama 24 jam dengan suhu 370C secara aerob. 

Sebagai kontrol positif adalah antibiotik penisillin sedangkan kontrol negatif 

adalah aquades. Skala pengukuran variabel ini menggunakan skala rasio. 

3. Variabel luar: 

a. Suhu udara inkubasi, kelembaban udara inkubasi, pH, dan aerogenesis 

merupakan variabel-variabel yang dapat dikendalikan.  

b. Umur tanaman, musim, asal  daerah tanaman dan pola resistensi kuman 

merupakan variabel yang tidak dapat dikendalikan.  

 

G. Alat Ukur 

Zona hambatan yang terbentuk diukur dengan micrometer scale dalam satuan 

milimeter (mm). 
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H. Prosedur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquades 
 (kontrol negatif) 

Ekstrak daun teh dengan 

konsentrasi 75%, 100%, 

dan 125% 

 Disk Penicillin  
(kontrol positif) 

sumuran 

Sampel Plak Gigi 

Uji sensitivitas 
Streptococcus sp. pada 
medium Agar Darah 

370C, aerob selama 24 
jam 

disk sumuran 

Agar Darah, 37ºC, 
aerob, 24 jam 

Pengecatan Gram 
(Mikroskopik) 

 

Koloni 

Identifikasi 
 

Morfologi 
 

Discoid, kecil, 
diameter 1-2mm 

Gram + 
kokus 

Gram - 
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I. Instrumentasi dan Bahan Penelitian  

1. Alat untuk pemeriksaan uji aktivitas antibakteri  

a. Tabung reaksi steril  

b. Kapas lidi steril  

c. Oshe kolong 

d. Erlenmeyer 

e. Pipet 

f. Lampu spiritus 

g.   “Hole” (pembuat lubang dalam agar darah) 

     2.   Bahan untuk pemeriksaan uji aktivitas antibakteri  

a. Biakan bakteri Streptococcus sp. dalam pembenihan agar darah plate 

berumur 24 jam 370C 

b. Aquades steril 

c. Agar darah  

d. Ekstrak daun teh (Camellia sinensis) dalam konsentrasi 75%, 100%, dan 

125%. 

e. Disk penicillin  

Streptococcus sp. 

Ukur zona hambatan 
pertumbuhan kuman  

Analisis data: 
Oneway Anova & 
Dunnett T3 test 

Uji Katalase 

+ - 

Suspect Streptococcus sp.  

Standarisasi 
Mc. Farland 0,5 
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f. Kaldu pepton  

g. Standard Mc Farland 0,5 

 

 

 

J. Cara Kerja  

1. Persiapan awal  

Alat-alat yang diperlukan dicuci bersih kemudian dikeringkan dan 

disterilkan dalam autoklaf pada suhu 1210C selama 15 menit.  

2. Pengambilan spesimen 

Spesimen diambil pada permukaan gigi. 

3.  Pengkulturan spesimen 

 Spesimen digoreskan pada media Agar Darah kemudian dieramkan 

dalam inkubator 37ºC, aerob selama 24 jam. Setelah diinkubasi suspect 

Streptococcus sp. akan berupa koloni bulat kecil dan berdiameter 1-2mm. 

4. Persiapan Pemerikasaan mikroskopik 

Suspect Streptococcus sp. pada metode pengecatan gram, dengan 

mikroskop Streptococcus sp. tampak sebagai kokus tunggal berbentuk bulat 

atau bulat telur dan tersusun dalam bentuk rantai dan berupa bakteri gram 

positif (Jawetz et al, 2007).  

5. Uji katalase 

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



31 
 

 
 

Suspect koloni Streptococcus dicampur dengan NaCl fisiologis, 

kemudian reagen oksidasi H2O2 ditambahkan pada kaca objek. Semua 

Streptococcus sp. memberi reaksi negatif yaitu tidak membentuk gelembung-

gelembung gas. 

 

 

6. Persiapan ekstrak daun teh 

Konsentrasi ekstrak daun teh yang dipakai adalah 75%, 100%, dan 

125%. Ekstrak daun teh tersebut diencerkan dengan cara disuspensikan 

dengan aquades  

7. Pembuatan suspensi bakteri 

Beberapa oshe bakteri diambil dari biakan Streptococcus sp., 

kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi kaldu pepton, lalu 

dikocok sampai homogen. Kemudian dibandingkan dengan suspensi Mc 

Farland 0,5. 

8. Penggunaan disk penicillin 

 Menggunakan disk penicillin standart 10µg. 

9. Pelaksanaan uji bakteri  

Disiapkan media agar darah, lalu dibuat sumuran berdiameter 6 mm, 

sebanyak 5 sumuran tiap plate. Setelah itu bakteri Streptococcus sp. yang telah 

disuspensikan dangan standart Mc Farland dioleskan pada agar darah dengan 

kapas lidi steril. Tunggu selama 5 menit, kemudian teteskan 0,05 ml aquades, 
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ekstrak daun teh dengan konsentrasi 75%, 100%, dan 125% pada masing-

masing sumuran. Kemudian letakkan disk penicillin pada biakan bakteri 

Streptococcus sp. sebagai pembanding atau blanko kontrol positif. Aquades 

sebagai kontrol negatif. Kemudian diinkubasi pada suhu 37ºC selama 24 jam 

dengan suasana aerob. Pengujian senyawa antibakteri dilakukan dengan 

pengamatan yang dilakukan setelah pengeraman 24 jam. Zona hambatan yang 

terbentuk diukur dengan penggaris dalam satuan milimeter (mm).  

 

K. Teknik Analisis Data  

 Data dalam penelitian ini diuji kemaknaannya dengan uji One Way Anova 

yang kemudian dengan Post Hoc Test berupa uji Dunnett T3. Data diolah dengan 

program Statistical Product and Service Solution (SPSS) 16,00 for windows. 

1. Uji One Way ANOVA (Analysis of Variance) 

 Uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua 

kelompok dan untuk menguji apakah kelima kelompok perlakuan memiliki 

rata-rata diameter zona hambatan yang berbeda signifikan atau tidak.  

Hipotesis:  

 H0 : Kelima rata-rata kelompok adalah sama 

 H1 : Kelima rata-rata kelompok adalah tidak sama 

Pengambilan keputusan : 

a. Berdasarkan perbandingan Fhitung dan F tabel 

Jika F hitung (angka F output) > F tabel (tabel F), maka H0 ditolak. 
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Jika F hitung (angka F output) < F tabel (tabel F), maka H0 diterima. 

b. Berdasarkan nilai probabilitas 

Jika nilai probabilitas > 0,05, maka H0  diterima 

Jika nilai probabilitas < 0,05, maka H0  ditolak 

 

2. Uji Dunnett T3 

 Uji Dunnett T3digunakan untuk membandingkan  rata-rata diameter zona 

hambatan antar kelompok perlakuan. 

Hipotesis : 

H0 : Perbedaan rata-rata diameter zona hambatan antara kelompok  

       yang dibandingkan tidak signifikan 

H1 : Perbedaan rata-rata diameter zona hambatan antara kelompok 

        yang dibandingkan signifikan 

    Pengambilan keputusan : 

Jika nilai probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak 

Jika nilai probabilitas > 0,05, maka H0 diterima 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Data Hasil Penelitian 

Sampel Streptococcus sp. dalam penelitian ini berjumlah enam belas 

sampel yang diambil dari hasil usap  plak gigi pasien SMF Gigi dan Mulut RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta dari tanggal 1 Juli 2008 sampai 3 Juli 2008. Berikut ini 

adalah data responden yang menjadi sampel penelitian ini. 

Tabel 3. Sebaran responden menurut umur responden 

Umur (tahun) Frekuensi (orang) Persentase (%) 

11-20 4 25 

21-30 3 18,75 

31-40 4 25 

41-50 1 6,25 

51-60 3 18,75 

61-70 1 6,25 
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Dari anamnese terhadap enam belas responden (tabel 3), didapatkan 

sebaran umur responden 25% berumur antara 11-20 tahun, 18,75% 21-30 tahun, 

25% 31-40 tahun, 6,25% 41-50 tahun, 18,75% 51-60 tahun, dan 6,25% 61-70 

tahun.     

Tabel 4. Sebaran responden menurut jenis kelamin 

Jenis kelamin Frekuensi (orang) Persentase (%) 
Laki-laki 6 37,5 

Perempuan 10 62,5 
 

 Menurut data jenis kelamin berdasarkan pada tabel 4, didapatkan 37,5% 

responden laki-laki, dan 62,5% perempuan. 

Tabel 5. Sebaran responden berdasarkan diagnosis 

Diagnosis Frekuensi (orang) Persentase (%) 
Gangren Radix 2 12,5 
Kista maxilla 1 6,25 

Crowded 2 12,5 
Impectede 1 6,25 
Calculus 2 12,5 

Iritatio pulpa 1 6,25 
Caries 3 18,75 

Nekrose 2 12,5 
Abses 1 6,25 

Pulpitis 1 6,25 
  

Sebaran responden menurut diagnosisnya didapatkan paling banyak 

caries dengan 18,75%, kemudian gangren radix, crowded, calculus, nekrose 

masing-masing sebesar 12,5%, dan kista maxilla, impectede, iritatio pulpa, abses, 

pulpitis masing-masing 6,25%. 
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Setelah dilakukan penelitian mengenai daya antibakteri ekstrak daun 

Teh (Camellia sinensis) dapat menghambat pertumbuhan kuman Streptococcus 

sp. pada plak gigi secara  invitro maka didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 6. Hasil Pengukuran Diameter  Zona Hambatan Ekstrak Daun Teh 

(Camellia sinensis) terhadap Pertumbuhan Kuman Streptococcus sp. 

pada Plak Gigi secara  invitro pada Masing-masing Kelompok(mm). 

 

 

 

 

 

 

D 

D

a

r

i 

Tabel 6 kemudian dibuat grafik yang menggambarkan rata-rata diameter zona 

hambatan pada masing-masing kelompok perlakuan. 

Diameter zona hambatan (mm) 
Ekstrak daun teh 

 
aquades penicilin 

75 % 100% 125% 
1 0 33 11 12 10 
2 0 31 11 12 10 
3 0 30 10 11 10 
4 0 30 11 11 8 
5 0 30 8 10 8 
6 0 28 8 11 10 
7 0 33 9 12 9 
8 0 31 10 12 7 
9 0 32 8 11 7 

10 0 31 9 11 7 
11 0 31 11 12 9 
12 0 29 8 11 7 
13 0 31 8 10 8 
14 0 27 11 12 9 
15 0 34 12 13 12 
16 0 32 10 11 9 

Mean 0 30.81 9.69 11.38 8.75 
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 Gambar 1. Grafik Batang Rata-rata Diameter Zona Hambatan (mm) 

pada Masing-masing Kelompok Perlakuan. 

 

Pada grafik diatas dapat dilihat adanya perbedaan rata-rata diameter 

zona hambatan yang menunjukkan perbedaan efek antibakteri  pada masing-

masing kelompok perlakuan. Pada kelompok perlakuan dengan menggunakan 

aquades (kontrol negatif) tidak terdapat zona hambatan (0 mm), hal ini 

menunjukkan bahwa aquades tidak mempunyai efek antibakteri. Sedangkan 

kelompok perlakuan dengan menggunakan penicilin 10µg (kontrol positif) 

terdapat rata-rata diameter zona hambatan 30,81 mm yang menunjukkan  efek 

antibakteri. Pada kelompok ekstrak daun teh (Camellia sinensis) 75% diperoleh 

rata-rata diameter zona hambatan 9,69 mm, pada ekstrak daun teh konsentrasi 
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100% diperoleh rata-rata diameter zona hambatan 11,38 mm dan pada ekstrak 

daun konsentrasi 125% diperoleh rata-rata diameter zona hambatan 8,75 mm. Hal 

ini menunjukkan adanya efek antibakteri ekstrak daun teh (Camellia sinensis) 

secara in vitro. Rata-rata daya hambat terbesar didapat pada perlakuan dengan 

konsentrasi 100%. 

 

B. Analisis Data 

 Data hasil penelitian yang berupa diameter zona hambatan 

dianalisis dengan uji One Way ANOVA yang kemudian dilanjutkan dengan 

Post Hoc Test berupa uji Dunnett T3. Data Diolah dengan program Statistical 

Product and Service Solution (SPSS) 16,00 for windows. 

1. Uji One Way ANOVA 

Dari hasil penelitian pada tabel 6, setelah diuji dengan uji ANOVA 

(Analysis of variance) dengan menggunakan program SPSS 16 didapatkan 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 7. Hasil Uji Statistik One Way ANOVA 

ANOVA 

Zonahambat      

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8226.125 4 2056.531 1278.672 .000 

Within Groups 120.625 75 1.608   

Total 8346.750 79    

Dari hasil uji ANOVA diketahui bahwa F hitung = 1278,672 sedangkan 

F tabel untuk tingkat signifikansi 0,05 adalah 2,49. Karena F hitung  > F tabel 
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sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dapat dikatakan bahwa rata-rata 

diameter zona hambatan kelima kelompok perlakuan tersebut memang berbeda 

signifikan dengan p < 0,05. 

Dari hasil uji ANOVA menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan 

antara kelima kelompok perlakuan yaitu antara aquades, penicillin 10 µg dan 

ekstrak daun teh (Camellia sinensis) konsentrasi 75%, 100% dan 125% dalam 

menghambat pertumbuhan Streptococcus sp. secara in vitro dengan p < 0,05. 

Pada Oneway Anova terlihat Sum of Squares Between Groups > Within 

Groups. Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan diameter daya hambat yang 

bermakna diantara keempat perlakuan benar-benar disebabkan karena perlakuan 

yang diberikan. Sehingga perlu adanya uji lanjutan yaitu post hoc test untuk 

mengetahui pada perlakuan manakah terdapat perbedaan daya hambat yang 

bermakna secara statistik. Post hoc test yang digunakan adalah Dunnett T3. 

 

2. Uji Dunnett T3 

Setelah dilakukan uji Dunnett T3 didapatkan hasil sebagai berikut : 

 

 

 

 

Tabel 8. Hasil Uji Dunnett T3 
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Multiple Comparisons 

Zonahambat 
Dunnett T3 

      

95% Confidence Interval 

(I) perlakuan (J) perlakuan 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ekstrak daun teh 75% -9.688* .350 .000 -10.82 -8.56 

ekstrak daun teh 100% -11.375* .202 .000 -12.03 -10.72 

ekstrak daun teh 125% -8.750* .359 .000 -9.91 -7.59 

kontrol negatif 
"aquades" 

kontrol positif 
"penicilin" -30.812* .458 .000 -32.29 -29.33 

kontrol negatif 
"aquades" 

9.688* .350 .000 8.56 10.82 

ekstrak daun teh 100% -1.688* .404 .003 -2.92 -.45 

ekstrak daun teh 125% .938 .502 .492 -.57 2.45 

ekstrak daun teh 
75% 

kontrol positif 
"penicilin" 

-21.125* .577 .000 -22.87 -19.38 

kontrol negatif 
"aquades" 

11.375* .202 .000 10.72 12.03 

ekstrak daun teh 75% 1.688* .404 .003 .45 2.92 

ekstrak daun teh 125% 2.625* .412 .000 1.36 3.89 

ekstrak daun teh 
100% 

kontrol positif 
"penicilin" 

-19.438* .501 .000 -20.99 -17.88 

kontrol negatif 
"aquades" 

8.750* .359 .000 7.59 9.91 

ekstrak daun teh 75% -.938 .502 .492 -2.45 .57 

ekstrak daun teh 100% -2.625* .412 .000 -3.89 -1.36 

ekstrak daun teh 
125% 

kontrol positif 
"penicilin" 

-22.062* .583 .000 -23.82 -20.30 

kontrol negatif 
"aquades" 

30.812* .458 .000 29.33 32.29 

ekstrak daun teh 75% 21.125* .577 .000 19.38 22.87 

ekstrak daun teh 100% 19.438* .501 .000 17.88 20.99 

kontrol positif 
"penicilin" 

ekstrak daun teh 125% 22.062* .583 .000 20.30 23.82 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.     

 

 

Pada tingkat signifikansi 0,05 hasil pada tabel 8 dapat diringkas sebagai berikut: 
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Tabel 9. Ringkasan Perbandingan antara Kelima Kelompok Perlakuan 

dengan Uji Dunnett T3 

 Aquades Ekstrak daun 
teh 75% 

Ekstrak daun 
teh 100% 

Ekstrak daun 
teh 125% 

Penicilin 
10µg 

Aquades - p = 0,000 
(signifikan) 

p = 0,000 
(signifikan) 

p = 0,000 
(signifikan) 

p = 0,000 
(signifikan) 

Ekstrak 
daun teh 
75% 

p = 0,000 
(signifikan) 

- p = 0,003 
(signifikan) 

 p = 0,492 
(Tidak 
Signifikan) 

p = 0,000 
(signifikan) 

Ekstrak 
daun teh 
100% 

p = 0,000 
 
(signifikan) 

p = 0,003 
 
(signifikan) 

- p = 0,000 
 
(signifikan) 

p = 0,000 
 
(signifikan) 

Ekstrak 
daun teh 
125% 

p = 0,000 
 
(signifikan) 

p = 0,492 
(Tidak 
signifikan) 

p = 0,000 
 
(signifikan) 

- p = 0,000 
 
(signifikan) 

Penicilin 
10µg 

p = 0,000 
 
(signifikan) 

p = 0,000 
 
(signifikan) 

p = 0,000 
 
(signifikan) 

p = 0,000 
 
(signifikan) 

- 

 

Hasil uji Dunnett T3 menunjukkan perbandingan rata-rata diameter zona 

hambatan kelompok kontrol negatif (aquades) menunjukkan perbedaan yang 

signifikan dengan semua kelompok lainnya, baik dengan penicilin 10 µg, ekstrak 

daun teh (Camellia sinensis) konsentrasi 75%, 100% dan 125%.  

Pada perbandingan antara kelompok ekstrak daun teh 75% menunjukkan 

perbedaan yang signifikan dengan kelompok aquades, ekstrak daun teh (Camellia 

sinensis) konsentrasi 100% dan penicillin 10 µg, perbandingan antara kelompok 

ekstrak daun teh 75% dengan ekstrak daun teh 100% memiliki nilai probabilitas 
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0,003 berarti nilai p < 0,05 sehingga H0 ditolak, hal ini berarti perbedaan antar 

kelompok signifikan. Tetapi perbandingan antara ekstrak daun teh (Camellia 

sinensis) 75% dengan ekstrak daun teh 125% memiliki nilai probabilitas 0,492 

yang berarti nilai p > 0,05 sehingga H0 diterima. Hal ini berarti bahwa perbedaan 

rata-rata diameter  zona hambatan antara kedua kelompok yang dibandingkan 

tidak signifikan. Pada perbandingan antara kelompok lainnya memiliki nilai 

probabilitas 0,000 yang berarti nilai p < 0,05 sehingga H0 ditolak. Hal ini berarti 

perbedaan rata-rata diameter zona hambatan antara kelompok yang dibandingkan 

signifikan. 

Pada kelompok ekstrak daun teh (Camellia sinensis) konsentrasi 100% 

dan penicilin menunjukkan perbedaan rata-rata diameter zona hambatan yang 

signifikan dengan semua kelompok perlakuan (p < 0,05).   

Perbedaan rata-rata diameter zona hambatan yang paling besar yaitu 

antara kontrol negatif (aquades) dengan penicillin 10 µg. 

 

 

 

 

BAB V 

PEMBAHASAN 
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Streptococcus sp. yang digunakan pada penelitian ini berasal dari biakan 

bakteri plak gigi yang diisolasi dari enam belas responden, berdasarkan pada data 

sebaran, responden Streptococcus sp. dapat ditemukan pada berbagai usia 

responden (12-70 tahun), jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan pada semua 

diagnosis responden (gangren radix, kista maxilla, iritatio pulpa, calculus, caries, 

crowded, impectede, nekrose, abses, dan pulpitis). Responden pada penelitian ini 

paling banyak berusia 21-30 tahun dan 51-60 tahun masing-masing 18,75% 

berjenis kelamin perempuan (62,5%), dan terbanyak dengan diagnosis caries 

(18,75%).    

Hasil pengukuran diameter zona hambatan pertumbuhan Streptococcus 

sp. ekstrak daun teh (Camellia sinensis) 75%, 100%, 125%, kontrol negatif 

berupa aquades dan kontrol positif antibiotik penicillin disajikan dalam tabel 6. 

Rata hitung diameter zona hambatan pertumbuhan yang terbentuk pada 

konsentrasi 75% (9,69 mm), 100% (11,38 mm), 125% (8,75 mm). Diameter zona 

hambatan kontrol positif yaitu antibiotik penicilin 10 µg (30,81 mm). Sedangkan 

pada aquades sebagai kontrol negatif  tidak terbentuk zona hambatan sama sekali 

(0,00 mm). 

Tabel 6 menunjukkan bahwa urutan zona hambat yang terbentuk dari 

yang terkecil hingga terbesar diantara 5 kelompok perlakuan berturut-turut adalah 

aquades, ekstrak daun teh 125%, ekstrak daun teh 75%, ekstrak daun teh 100%, 

dan penicilin 10 µg. 
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Zona hambat yang terbentuk pada perlakuan ekstrak daun teh 

konsentrasi 100% lebih besar dibandingkan dengan ekstrak daun teh konsentrasi 

75% dan ekstrak daun teh konsentrasi 125%. 

Analisis data hasil penelitian dilakukan dengan Oneway Anova 

kemudian dilanjutkan post hoc test menggunakaan uji Dunnett T3. Perbedaan 

hasil antara analisa statistik rata hitung keseluruhan kelompok perlakuan utama 

(anova) dengan perbandingan multiple rata hitung kelompok perlakuan utama 

(post hoc test) dikarenakan bila sepasang saja yang bermakna pada uji anova, 

maka hal tersebut bermakna secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu análisis 

lanjutan yaitu post hoc test. Post hoc test yang digunakan adalah uji Dunett T3. 

Pada uji statistik Oneway Anova (tabel 7) untuk membandingkan kelima 

macam perlakuan, yaitu aquades, ekstrak daun teh 75%, 100%, 125%, dan 

antibiotik penicilin didapatkan ada perbedaan diameter daya hambat yang 

bermakna (p < 0,05) antara kelima perlakuan tersebut. 

Kemudian análisis data dilanjutkan dengan melakukan perbandingan 

multiple rata hitung diameter zona hambatan kelima kelompok perlakuan utama 

dengan menggunakan uji Dunnett T3 (tabel 8). Dari hasil uji Dunnett T3 

didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan diameter daya hambat yang bermakna 

(p < 0,05) antara aquades dengan ekstrak daun teh 75%, ekstrak daun teh 100%, 

ekstrak daun teh 125%, dan antibiotik penicilin. Begitu pula didapatkan hasil 

bahwa terdapat perbedaan bermakna (p < 0,05) antara penicilin dengan keempat 

kelompok perlakuan yang lainnya.    
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Perbedaan bermakna (p < 0,05) didapatkan perbandingan diameter zona 

hambat antara ekstrak daun teh konsentrasi 75% dengan ekstrak daun teh 

konsentrasi 100%. Sedangkan perbandingan diameter daya hambat ekstrak daun 

teh konsentrasi 75% dengan ekstrak daun teh konsentrasi 125% tidak terdapat 

perbedaan zona hambat yang bermakna (p > 0,05).  

Terdapat pula perbedaan bermakna (p < 0,05) antara diameter daya 

hambat antara ekstrak daun teh konsentrasi 100% dengan ekstrak daun teh 

konsentrasi 125%.  

Pemekatan pada konsentrasi 125%, tidak terbukti memberikan efek 

yang lebih baik daripada pemekatan pada konsentrasi 75% dan 100%. Pada 

penelitian ini dosis optimum didapatkan pada konsentrasi 100%. 

Permasalahan di atas mungkin disebabkan karena proses pengenceran 

dan proses difusi ekstrak pada media yang tidak optimal untuk memunculkan 

bahan-bahan antibakteri pada ekstrak daun teh secara adequat. Pengenceran 

ekstrak dengan menggunakan pelarut aquades steril kemungkinan tidak dapat 

melarutkan kandungan minyak atsiri ekstrak daun teh secara sempurna. Demikian 

halnya dengan proses difusi ekstrak daun teh, ada kemungkinan terjadi hambatan 

difusi bahan antibakteri pada media Agar Darah, karena adanya kandungan 

minyak atsiri pada ekstrak daun teh yang memiliki berat jenis yang berbeda 

dengan aquadest, sebagai salah satu bahan penyusun media Agar Darah. 
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Berdasarkan pada hasil analisa tersebut, ekstrak daun teh memiliki 

kemampuan untuk menghambat pertumbuhan Streptococcus sp. tetapi daya 

antibakteri lebih lemah dibandingkan dengan penicillin 10µg. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Ismiyatin (2001), bahwa seduhan teh hijau dapat menghambat pertumbuhan 

Streptococcus viridans. 

Soegeng Wahluyo (2004) telah melakukan penelitian mengenai daya 

hambat minimal epigallokatekin gallat dari teh hijau terhadap Streptococcus 

mutans. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa pertumbuhan 

Streptococcus mutans turun secara signifikan pada kandungan 0,5 mg/ml 

epigallokatekin gallat setelah kontak selama 3 menit. 

Kandungan quersetin ekstrak daun teh (Camellia sinensis) bekerja 

menghambat pertumbuhan Streptococcus sp. dengan cara menghambat DNA 

gyrase. Dan epigallocatechin gallate dengan cara menghambat fungsi selaput 

sitoplasma (Cushnie T. P. dan Lamb Andrew J., 2007). Poliphenol mempunyai 

daya antibakteri dengan cara menghambat aktivitas glucosyltransferase (Miller 

Hamilton, 1995).  

 

 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 
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A. SIMPULAN 

Dari hasil penelitian tantang daya antibakteri ekstrak daun teh  

(Camellia sinensis) terhadap pertumbuhan Streptococcus sp. pada plak gigi 

secara invitro, maka dapat disimpukan bahwa: 

1. Ekstrak daun teh (Camellia sinensis) terbukti menghambat pertumbuhan 

Streptococcus sp pada plak gigi secara invitro (p < 0,05). Daya antibakteri 

ekstrak daun teh (Camellia sinensis) {75%(9,69mm), 100%(11,38mm), 

dan 125%(8,75mm)} lebih lemah dibandingkan kontrol positif antibiotik 

penicillin(30,81mm). 

2. Zona hambat ekstrak daun teh optimum didapat konsentrasi 100%.  

 

B. SARAN 

Setelah dilakukan penelitian tentang daya antibakteri ekstrak daun 

teh (Camellia sinensis) terhadap pertumbuhan Streptococcus sp. pada plak 

gigi secara invitro, maka peneliti menganjurkan: 

1. DEPKES mensosialisasikan pentingnya perawatan gigi sejak usia dini. 

2. Masyarakat untuk mengkonsumsi teh karena terbukti mempunyai daya 

antibakteri terhadap kuman Streptococcus sp. dari isolate plak gigi. 

3. Menggunakan teknologi lain untuk menguji dan mengidentifikasi jalur 

kerja efek antibakteri dari ekstrak daun teh (Camellia sinensis), serta zat 

yang berperan sebagai antibakteri dan mencari kadar minimum daya 

hambat ekstrak daun teh terhadap pertumbuhan Streptococcus sp. 
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4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang daya antibakteri ekstrak 

daun teh agar dapat diketahui dosis keamanan dan toksisitasnya. 

5. Perlu dilakukan upaya pengembangan ekstrak daun teh (Camellia sinensis) 

sebagai terapi alternatif untuk mencegah terjadinya karies gigi.   
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Lampiran 1.  Surat ijin penelitian untuk Kepala Bagian SMF Gilut RSUD Dr. 

Moewardi 
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Lampiran 2.  Surat keterangan telah melaksanakan pembuatan ekstrak daun 

teh (Camellia sinensis) di Laboratorium Galenika B2P2TO2T 

Tawangmangu  
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Lampiran 3. Surat keterangan telah menyelesaikan penelitian di Laboratorium 

Mikrobiologi 
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Lampiran 4. Data Identitas Responden 
SAMPEL NAMA USIA 

(TAHUN) 
TANGGAL 

PEMERIKSAAN 

1 SM 33 1 Juli 2008 

2 KK 34 1 Juli 2008 

3 IS 20 1 Juli 2008 

4 DN 23 1 Juli 2008 

5 HR 20 1 Juli 2008 

6 AD 17 1 Juli 2008 

7 SD 57 2 Juli 2008 

8 JY 42 2 Juli 2008 

9 NK 25 2 Juli 2008 

10 TG 57 2 Juli 2008 

11 SW 38 3 Juli 2008 

12 NR 70 3 Juli 2008 

13 BY 35 3 Juli 2008 

14 SS 25 3 Juli 2008 

15 ST 57 3 Juli 2008 

16 MS 12 3 Juli 2008 

 

 

 

 

 

Lampiran 5. Uji One Way Anova 
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Descriptives 

Zonahambat         

 95% Confidence 
Interval for Mean 

 
N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Minim
um 

Maxim
um 

kontrol negatif 
"aquades" 

16 .00 .000 .000 .00 .00 0 0 

ekstrak daun teh 
75% 

16 9.69 1.401 .350 8.94 10.43 8 12 

ekstrak daun teh 
100% 

16 11.38 .806 .202 10.95 11.80 10 13 

ekstrak daun teh 
125% 

16 8.75 1.438 .359 7.98 9.52 7 12 

kontrol positif 
"penicilin" 

16 30.81 1.834 .458 29.84 31.79 27 34 

Total 80 12.12 10.279 1.149 9.84 14.41 0 34 

 
Test of Homogeneity of Variances 

Zonahambat    

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

9.725 4 75 .000 

 

 
ANOVA 

Zonahambat      

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8226.125 4 2056.531 1278.672 .000 

Within Groups 120.625 75 1.608   

Total 8346.750 79    
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Lampiran 6. Uji Dunnett T3 
 

Multiple Comparisons 
Multiple Comparisons 

Zonahambat 
Dunnett T3 

      

95% Confidence Interval 
(I) perlakuan (J) perlakuan 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

ekstrak daun teh 75% -9.688* .350 .000 -10.82 -8.56 

ekstrak daun teh 100% -11.375* .202 .000 -12.03 -10.72 

ekstrak daun teh 125% -8.750* .359 .000 -9.91 -7.59 

kontrol negatif 
"aquades" 

kontrol positif 
"penicilin" 

-30.812* .458 .000 -32.29 -29.33 

kontrol negatif 
"aquades" 

9.688* .350 .000 8.56 10.82 

ekstrak daun teh 100% -1.688* .404 .003 -2.92 -.45 

ekstrak daun teh 125% .938 .502 .492 -.57 2.45 

ekstrak daun teh 75% 

kontrol positif 
"penicilin" 

-21.125* .577 .000 -22.87 -19.38 

kontrol negatif 
"aquades" 

11.375* .202 .000 10.72 12.03 

ekstrak daun teh 75% 1.688* .404 .003 .45 2.92 

ekstrak daun teh 125% 2.625* .412 .000 1.36 3.89 

ekstrak daun teh 100% 

kontrol positif 
"penicilin" 

-19.438* .501 .000 -20.99 -17.88 

kontrol negatif 
"aquades" 

8.750* .359 .000 7.59 9.91 

ekstrak daun teh 75% -.938 .502 .492 -2.45 .57 

ekstrak daun teh 100% -2.625* .412 .000 -3.89 -1.36 

ekstrak daun teh 125% 

kontrol positif 
"penicilin" 

-22.062* .583 .000 -23.82 -20.30 

kontrol negatif 
"aquades" 

30.812* .458 .000 29.33 32.29 

ekstrak daun teh 75% 21.125* .577 .000 19.38 22.87 

ekstrak daun teh 100% 19.438* .501 .000 17.88 20.99 

kontrol positif 
"penicilin" 

ekstrak daun teh 125% 22.062* .583 .000 20.30 23.82 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.     
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Lampiran 7. Table F untuk uji Anova 
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Lampiran 8. Bahan dan Cara kerja Ekstraksi Perkolasi 

Bahan:  

1. Daun Teh (Camellia sinensis) yang telah dijadikan serbuk 100 gr. 

2. Pelarut (etanol 70%) 1000 ml. 

Perbandingan serbuk daun teh dengan etanol 70% adalah 1:10 

 

Cara kerja:  

1. 100 gr serbuk daun teh dibasahi dengan etanol 70% 20 ml. 

2. Aduk rata lalu tutup dan diamkan 1 jam. 

3. Setelah itu masukkan ke dalam alat perkolator. 

4. Tetesi etanol 70% sampai terendam 1 lapis (1cm) di atas serbuk daun teh. 

5. Diamkan 24 jam. 

6. Dialiri etanol 70% dalam corong sambil teteskan 1 tetes (1ml)/ detik. 

7. Teteskan sampai pelarut 1000ml semua terpakai. 

8. Perkolat yang didapat dievaporasi untuk menguapkan semua cairan penyari 

(etanol 70%) menjadi ekstrak kental (DEPKES RI, 1986). 

9. Selanjutnya ekstrak kentak dikeringkan dengan cara diuapkan diatas 

waterbath sambil diangin-anginkan untuk membantu penguapan.  
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Lampiran 9. Dokumentasi penelitian 

 

Foto 1. Tanaman Teh (Camellia sinensis) 

 

 

Foto 2. Spesimen Plak Gigi dalam Agar Darah setelah diinkubasi 37ºC, aerob, selama 

24 jam, suspect koloni Streptococcus sp. berbentuk discoid dan berdiameter 1-

2mm. 
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Foto 3. Streptococcus sp.dengan pengecatan gram tampak berbentuk kokus dan 

tersusun dalam bentuk rantai dan berwarna ungu (gram positif). 

 

 

Foto 4. Streptococcus sp dalam uji katalase, memberikan reaksi negatif, tidak 

membentuk gelembung gas pada pemberian reagen H2O2 
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Foto 5. Streptococcus sp. dalam Agar Darah setelah diinkubasi 37ºC, suasana aerob, 

selama 24 jam 
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Foto 6. Streptococcus sp. dalam Agar Darah 

 

Keterangan: 
A. Diameter zona hambatan ekstrak daun teh 75% 
B. Diameter zona hambatan ekstrak daun teh 100% 
C. Diameter zona hambatan ekstrak daun teh 125%  
D. Diameter zona hambatan aquades 
E. Diameter zona hambatan antibiotika Penicillin 10µg 

 

 

B

A

D

E

C
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