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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Streptococcus mutans termasuk golongan bakteri gram positif, bakteri ini 

bersifat non motil, tumbuh pada suasana fakultatif anaerob memiliki bentuk bulat 

dan tidak membentuk spora (Andries et al., 2014). Bakteri Streptococcus mutans 

mampu memetabolisme karbohidrat sehingga menghasilkan asam melalui proses 

glikolisis yang berakibat pada penurunan pH rongga mulut (pH<5). Asam hasil 

produksi oleh bakteri tersebut mempengaruhi mineral gigi akibatnya gigi menjadi 

sensitif pada pH rendah. Terjadinya penurunan pH secara terus berulang-ulang pada 

waktu tertentu akan menyebabkan demineralisasi permukaan gigi, apabila 

dibiarkan akan mengakibatkan lubang gigi terus membesar atau terjadinya karies 

gigi  (Kidd & Bechal, 2013). 

Jumlah penderita karies gigi di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan 

RISKESDAS tahun 2013 prevalensi nasional karies melalui pemeriksaan DMF-T 

sebesar 4,6% artinya rata-rata penduduk Indonesia telah mengalami kerusakan gigi 

sebesar 460 buah gigi per 100 orang. Karies gigi dapat dialami penderita dari 

berbagai umur dan jumlah penderita karies meningkat seiring peningkatan umur 

(Balitbang Depkes, 2013). 

Pencegahan karies gigi dilakukan dengan cara mengurangi konsumsi 

karbohidrat, flouridasi dan aplikasi fissure sealants (Roekistiningsih et al., 2013). 

Pengobatan karies gigi menurut Kaligis et al., (2017) salah satunya dengan cara 

menghilangkan faktor penyebabnya yaitu menghambat aktivitas bakteri penyebab, 
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dilakukan dengan penggunaan antibiotik. Golongan antibiotik yang biasa 

digunakan untuk pengobatan karies gigi yaitu penisilin, amoksilin dan ampisilin 

(Yani et al., 2004; Jawetz et al., 2001).  

 Obat antibiotik efektif dalam mengurangi karies gigi, tetapi penggunaan 

antibiotik dengan pemberian yang berlebihan dalam jangka waktu yang lama dapat 

menyebabkan terjadinya resistensi pada bakteri sehingga penggunaan antibiotik 

sintetis menjadi tidak efektif lagi. Oleh karena itu perlu dicarikan alternatif dengan 

penggunaan obat tradisional dari tumbuhan yang berpotensi sebagai antibakteri. 

Efek samping penggunaan obat tradisional relatif lebih kecil dibanding penggunaan 

obat-obat sintetik (Bota et al., 2015). 

Tumbuhan sembung rambat (Mikania micrantha) adalah jenis gulma yang 

sulit dikendalikan dan merusak tanaman perkebunan dan pertanian. Di Indonesia 

Mikania micrantha masih jarang dimanfaatan sebagai obat karena masyarakat 

belum mengetahui manfaatnya dengan baik. Jumlah ketersediaan tumbuhan ini 

sangat melimpah di alam. Selain itu pengolahan obat herbal dari tumbuhan 

sembung rambat ini merupakan salah satu upaya pengendalian gulma (Haryanto, 

2016).  

Mikania micrantha mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai  

antibakteri terutama daunnya. Berdasarkan  penelitian sebelumnya uji daya hambat 

ekstrak daun Mikania micrantha oleh Polakitan et al., (2017) menemukan bahwa 

ekstrak daun Mikania micrantha memiliki daya hambat kategori kuat terhadap 

pertumbuhan Streptococcus mutans. Penelitian Harahap et al., (2015) menemukan 

bahwa ekstrak daun Mikania Micrantha pada konsentrasi 25% efektif menghambat 
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pertumbuhan Staphylococcus aureus. Menurut Matawali et al., (2016) tanaman 

Mikania micrantha berpotensi sebagai antibakteri karena memiliki kandungan 

senyawa tanin dan terpenoid. Ekstrak daun dan batang Mikania micrantha juga 

mengandung flavonoid (Ishak et al., 2018). Zat aktif khas yang dimiliki Mikania 

micrantha bernama mikanoilide dan dihidromikanolide termasuk golongan 

terpenoid diketahui memiliki aktivitas antimikroba (Tripathi et al., 2012). 

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya oleh Polakitan 

et al., (2017) akan ditentukan Kadar Hambat Minimum (KHM) dan Kadar Bunuh 

Minimum (KBM) hal ini sangat penting karena selain bertujuan untuk 

meningkatkan efektifitas dari senyawa antibakteri juga bertujuan untuk mencegah 

masalah timbulnya resistensi bakteri disebabkan penggunaan dosis yang berlebihan 

sehingga sel bakteri akan menjadi kebal (Marisa et al., 2011). 

Pemanfaatan hasil penelitian belum diberdayakan secara optimal sebagai 

sumber balajar biologi (Utami & Sasongko, 2014). Pemanfaatan hasil penelitian 

sebagai sumber belajar biologi ini diharapkan siswa mampu mengembangkan 

kemampuan pada ranah kognitif, psikomotorik dan afektif. Berdasarkan dengan 

kurikulum 2013 yang mengandung 4 Kompetensi Inti yang memiliki tujuan 

pendidikan meliputi 3 ranah, yaitu kognitif, psikomotorik dan afektif (Elmovriani 

et al, 2012). Berdasarkan kajian diatas maka perlu dilakukan penelitian lanjutan 

dengan judul “Pengaruh berbagai Konsentrasi Ekstrak Daun Sembung Rambat 

(Mikania micrantha) terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutan 

(Dimanfaatkan Sebagai Sumber Belajar Biologi)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut. 

(1) Adakah pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak daun sembung rambat (Mikania 

micranta) terhadap jumlah koloni bakteri Streptococcus mutans? 

(2) Berapakah  kadar hambat minimum (KHM) ekstrak daun sembung rambat 

(Mikania micranta) terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans? 

(3) Berapakah  kadar bunuh minimum  (KBM) ekstrak daun sembung rambat 

(Mikania micranta) terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans? 

(4) Bagaimana analisis kajian hasil penelitian pengaruh berbagai konsentrasi 

ekstrak daun sembung rambat (Mikania micranta) terhadap jumlah koloni 

bakteri Streptococcus mutans dimanfaatakan sebagai sumber belajar biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini sebagai berikut. 

(1) Menganalisis pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak daun sembung rambat 

(Mikania micranta) terhadap jumlah koloni bakteri Streptococcus mutans. 

(2) Mengetahui kadar hambat minimum (KHM) ekstrak daun sembung rambat 

(Mikania micranta) terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. 

(3) Mengetahui kadar bunuh minimum  (KBM) ekstrak daun sembung rambat 

(Mikania micranta) terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. 
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(4) Menganalisis kajian hasil penelitian pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak 

daun sembung rambat (Mikania micranta) terhadap jumlah koloni bakteri 

Streptococcus mutans dimanfatkan sebagai sumber belajar biologi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di 

atas, manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.4.1 Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan ilmiah tentang 

pengaruh ekstrak daun sembung rambat (Mikania micrantha) sebagai bahan 

antibakteri. 

1.4.2  Secara Praktis 

(1) Bagi Masyarakat 

Sebagai dasar pemanfaatan daun sembung rambat (Mikania micranta) untuk 

obat tradisional dalam pengobatan masalah mulut dan gigi, terutama keries gigi 

yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus mutans. 

(2) Bagi Sekolah 

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai sumber belajar 

SMA kelas X untuk materi pembelajaran Archaebateria dan Eubactaeria. 

(3) Bagi Peneliti 

Sebagai dasar penelitian lebih lanjut untuk menguji pengaruh ekstrak daun 

sembung rambat (Mikania micrantha) dengan sedian yang berbeda terhadap 

bakteri Streptococcus mutans serta memberikan sumbangan pengetahuan dan 

tambahan referensi teori sebagai terapan keilmuan untuk mata kuliah 
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Mikrobiologi dan Fitofarmaka mengenai pemanfaatan kandungan senyawa 

antibakteri pada ekstrak daun sembung rambat (Mikania micrantha). 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar tidak terjadi gambaran yang luas dalam penelitian ini maka peneliti 

memberikan ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Bakteri yang digunakan adalah Streptococcus mutans diperoleh dari biakan 

murni diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Kedokteran Airlangga. 

(2) Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun sembung rambat 

(Mikania micranta), kriteria tanaman yang digunakan adalah memiliki daun 

yang bagus, utuh, tidak terserang penyakit, tidak terlalu muda dan tumbuh di 

tempat yang terkena cukup sinar matahari. Bahan diperoleh di Materia Medica 

Batu. 

(3) Parameter yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kejernihan suspensi 

bakteri untuk menentukan kadar hambat minimum dan dan kadar bunuh 

minimum menggunakan metode dilusi.  

(4) Metode untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak daun sembung rambat 

(Mikania micranta) terhadap jumlah koloni bakteri Streptococcus mutans yaitu 

ditentukan menggunakan metode TPC. 

1.6 Definisi Istilah 

Adapun definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut. 

(1) Pengaruh merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukakan efek suatu 

hal terhadap hal lainnya. 
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(2) Konsentrasi adalah perbandingan volume zat pelarut terhadap volume zat

pelarut atau larutan yang dinyatakan secara khusus (Andriani, 2006). Dalam

penelitian ini memakai perhitungan % volume.

(3) Ekstrak adalah hasil pemisahan kandungan senyawa kimia berupa zat aktif dari

jaringan tumbuhan atau hewan dengan menggunakan pelarut tertentu

(Simanjuntak, 2008).

(4) Daun sembung rambat (Mikania micranta) mengandung senyawa fitokimia

yang bersifat antibakteri yaitu tanin, terpenoid dan flavonoid (Matawali et al,

2016; Ishak et al, 2018).

(5) Pertumbuhan bakteri adalah pertumbuhan yang mengarah pada  peningkatan

dalam jumlah individu-individu dan mengahasilkan suatu populasi atau kultur

(Jawetz et al, 2001).

(6) Streptococcus mutans adalah bakteri gram positif, berbentuk bulat atau oval,

memiliki karakteristik dapat membentuk pasangan atau rantai pada masa

pertumbuhannya. Bakteri ini berdiametr 1-2 µm, bersifat anaerob fakultatif,

non motil dan tidak membentuk spora (Andries et al., 2014).

(7) Metode dilusi adalah metode yang bertujuan untuk mengukur kadar hambat

minimum (KHM) dan kadar bunuh minimum (KBM) dengan cara membuat

seri pengenceran bahan antibakteri pada media cair yang ditambahkan bakteri

uji (Pratiwi, 2008).




