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ABSTRAC 

Karies gigi atau gigi berlubang terjadi karena demineralisasi jaringan gigi 

yang secara klinis akan tampak adanya lubang pada gigi yang terjadi akibat 

terinfeksinya gigi oleh aktivitas bakteri sehingga secara bertahap melarutkan 

email (permukaan gigi sebelah luar yang keras) dan terus berkembang ke bagian 

dalam gigi, penyebabnya adalah bakteri yang merupakan flora normal dalam 

mulut dan air ludah (Anonymous, 2004). Pada tahun 2002 menunjukkan, 

prevalensi penderita karies gigi berkisar 60 % yang berarti dari setiap 10 orang 

Indonesia, enam dari orang tersebut di antaranya menderita karies gigi. Sementara 

data dari Departemen Kesehatan pada tahun 2007 menunjukkan peningkatan yaitu 

sekitar 71,1% penduduk Indonesia mulai anak-anak sampai dewasa lansia terkena 

penyakit karies. Dari sekitar 71,1% masyarakat yang menderita karies rata-rata 

setiap orang memiliki lima gigi yang berlubang dan pada anak-anak yang berumur 

10 tahun didapat tiga gigi yang berlubang per anak (Nugraha, 2008). Selama ini 

pengobatan penyakit karies gigi dengan menggunakan antibiotik, apabila 

digunakan secara terus-menerus dapat mengakibatkan efek samping. Dengan ini, 

diperlukan cara pengobatan alternatif yaitu menggunakan lendir bekicot (Achatina 

fulica). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh berbagai 

konsentrasi lendir bekicot (Achatina fulica) terhadap diameter zona hambat biakan 

Streptococcus mutans dan untuk mengetahui konsentrasi lendir bekicot (Achatina 

fulica) yang paling efektif terhadap diameter zona hambat biakan Streptococcus 

mutans. Parameter yang digunakan adalah luas diameter zona hambat biakan 

Streptococcus mutans setelah diberi lendir bekicot dengan melihat daerah bening 

disekitar paper disk. Jenis penelitian yang digunakan adalah The posttest-only 

Control Group design. Rancangan percobaan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan (20%, 40%, 60%, 80% dan 100%) dengan 4 

kali ulangan. Populasi penelitian ini bakteri Streptococcus mutans yang diambil 

dari Laboratorium Mikrobiologi Universitas Negeri Jember. Teknik pengambilan 

sampel dilakukan secara Simple Random Sampling. Penelitian ini dilakukan pada 

tanggal 18 Mei 2009 di Laboratorium Biologi UMM. Data yang diperoleh 

dianalisis dengan Anava satu arah dan uji Duncan’s dengan taraf signifikansi 1% 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh perbedaan 

konsentrasi lendir bekicot (Achatina fulica) terhadap perbedaan zona hambat 

Streptococcus mutans dengan perlakuan yang paling efektif 100%, karena zona 

hambat yang terbentuk merupakan yang paling besar. 



 


