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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Jaringan Periodontal Sehat 

 Jaringan periodontal adalah jaringan pendukung gigi atau penyangga gigi yang 

terdiri dari ligament periodontal, procesus alveolaris, cementum dan gingiva. 

 
Gambar 2.1 Jaringan Periodontal (Bath, et al,. 2011) 

 
2.1.1 Gingiva 

Karakteristik gingiva sehat umumnya memiliki warna yang disebut “coral pink”. 

Kontur gingiva sehat memiliki permukaan halus dan bergelombang didepan tiap gigi. 

Gingiva sehat bertekstur padat, tahan terhadap adanya pergerakan.  Tekstur ini sering 

dideskripsikan sama seperti kulit jeruk (Newman, 2012). 

2.1.2 Ligamentum periodontal 

Ligamen adalah suatu ikatan yang biasanya menghubungkan dua buah tulang.  

Akar gigi berhubungan dengan soketnya pada tulang alveolar melalui struktur jaringan 

ikat yang dapat dianggap sebagai ligamen. Ligamen periodontal tidak hanya 
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menghubungkan gigi ke tulang rahang tetapi juga menopang gigi pada soketnya dan 

menyerap beban yang mengenai gigi (Manson, J., et al., 2013) 

2.1.3 Sementum 

Sementum merupakan jaringan menyerupai tulang yang tipis dan keras yang 

menyelimuti akar anatomi gigi dan temat melekatnya serabut sharpey. Sementum 

dibentuk oleh sementoblas yang berkembang dari sel-sel mesenkim yang tidak 

terdiferensiasi dalam jaringan ikat folikel dentalis. Sementum tersusun dari 45-50% berat 

material anorganik (hidroksi apatit) dan 50-55% berat material organik dan air. 

Sementum berwarna kuning muda (Manson, J., et al., 2013). 

2.1.4 Tulang Alveolar 

Tulang alveolar adalah bagian dari maxilla dan mandibula yang membentuk dan 

menyokong soket gigi. Tulang alveolar terdiri dari : 

1. Keping kortikal eksternal yang dibentuk oleh tulang haver’s dan lamella tulang 

compact (Caranza, 2012).  

2. Dinding soket yang tipis pada bagian dalam tulang compact disebut tulang 

alveolar sejati yang terlihat seperti lamina dura pada gambaran radiografis 

(Newman, 2012) 

3. Trabekula cancellous berada diantara lapisan tulang compact dan tulang alveolar 

sejati. Septum interdental terdiri dari trabekula concellous yang mendukung 

tulang dan menutupi bagian dalam border tulang compact (Newman, 2012) 

 

  



 
8 

 

2.2 Periodontitis Agresif 

2.2.1 Definisi 

 Periodontitis agresif merupakan periodontitis dengan early-onset yang 

ditandai dengan kerusakan jaringan yang sangat cepat. Periodontitis agresif 

biasanya menyerang pada usia kurang dari 30 tahun. Pembeda antara 

periodontitis agresif dengan periodontitis kronis antara lain: waktu onset yang 

lebih cepat, kerusakan jaringan yang cepat, komposisi dari mikroflora subgingiva, 

perubahan pada respon imun dan pengaruh ras (American Academy of 

Periodontology (AAP), 1999 dalam Armitage, 2004). 

2.2.2 Klasifikasi 

  Periodontitis agresif memiliki dua klasifikasi, yaitu  (American 

Academy of Periodontology (AAP), 1999 dalam Armitage, 2004): 

a. Localized aggressive periodontitis (LAP): merupakan periodontitis yang 

hanya menyerang daerah molar pertama atau interproksimal dari 

insisivus  

b. Generalized aggressive periodontitis (GAP): merupakan periodontitis 

agresif yang menyerang sedikitnya tiga gigi permanen selain molar 

pertama dan interproksimal insisivus. 

 

2.2.3 Etiologi Periodontitis Agresif 

  Etiologi utama periodontitis agresif karena adanya peranan kuat 

dari Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Namun, bakteri bukanlah 

penyebab satu-satunya dari periodontitis agresif. Beberapa faktor 

predisposisi lain seperti gen, ras dimana laki—laki kulit hitam dan wanita 

kulit putih merupakan ras dominanpenderita periodontitis agresif, merokok 
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serta kebersihan mulut yang kurang terjaga juga memicu timbulnya 

periodontitis agresif (Newman, 2012). 

 

2.2.4 Terapi Periodontitis Agresif 

 Terapi periodontitis agresif meliputi beberapa tahapan. Tahapan awal 

berupa terapi non bedah berupa debridemen secara mekanis yaitu subgingival 

scalling dan root planning (SRP). Terapi ini dilakukan untuk kontrol atau eliminasi 

agen penyebab karena adanya peran penting dari respon hospes terhadap 

bakteri patogen pada plak. Respon ini merupakan respon yang tidak dapat 

diubah akibat gen hospes. Pasca SRP pasien dapat diberikan antimikroba non-

antibiotik seperti klorheksidin glukonat dalam bentuk Periodontal Chip (PC), dan 

obat kumur.Kontrol plak ini dapat berhasil dengan mengedukasi pasien 

pentingnya menggunakan obat kumur dan menyikat gigi secara benar.Selain 

antimikroba tersebut, pasien juga diberi resep antibiotik sistemik selama lima 

hari. Pasca SRP dan pemberian antimikroba serta antibiotik sistemik, dapat 

dilakukan terapi bedah berupa flap.Bedah flap bertujuan untuk mendapatkan 

akses dan melihat akar juga area furkasi agar dapat dilakukan debridemen. 

Setelah itu, dapat dilakukan terapi regeneratif berupa pemberian bone graft 

(Roshna, 2012; Newman, 2012). 
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2.3 Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans merupakan salah satu flora 

normal dalam mulut. Dahulu, bakteri ini pertama kali diisolasi bersama dengan 

Actinomyces israelii dari pasien dengan cervico-facial actinomycosis (Taylor et 

al., 2010).Menurut Fine et al., (2007) Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

pertama kali teridentifikasi sebagai patogen periodontal pada tahun 1975 pada 

penelitian localized juvenile periodontitis, atau pada saat ini lebih dikenal dengan 

periodontitis agresif terlokalisasi (LAP). Sejak saat itu, kebanyakan penelitian 

cross-sectional menunjukkan bahwa A. actinomycetemcomitans berhubungan 

erat dengan penyakit periodontal pada usia dewasa. 

2.3.1 Taksonomi 

      Berikut adalah taksonomi untuk A. actinomycetemcomitans     (Norskov 

– Lauritsen et al., 2006): 

 

 

 

 

 

  

  

Domain : Bacteria 

Phylum : Proteobacteria 

Class : Gammaproteobacteria 

Order : Parteurellales 

Family : Pasteurellaceae 

Genus : Aggregatibacter 

Species : Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
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2.3.2 Morfologi Bakteri 

 Aggregatibacter actinomycetemcomitans merupakan bakteri berbentuk 

kokobasil, non-motil, dapat tumbuh soliter atau berkoloni dan tidak bergerak 

(Sockransky et al., 2006). Hasil pewarnaan Gram menunjukkan bakteri A. 

actinomycetemcomitans merupakan bakteri Gram negatif (Gambar 2.1).  A. 

actinomycetemcomitans bersifat patogen oportunistik dan merupakan bagian 

flora normal yang berkolonisasi di mukosa rongga mulut, gigi dan orofaring. 

Bakteri ini merupakan bakteri gram negatif penyebab utama dari periodontitis 

agresif pada rongga mulut, karena terdapat 90% bakteri yang ditemukan pada 

periodontitis agresif (Newman, 2012). 

 
Gambar 2.2 Hasil Pewarnaan Gram Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (Saito, 2014) 
 

2.3.3 Reaksi Biokimia 

 Aggregatibacter actinomycetemcomitans merupakan bakteri capnophilic, 

membutuhkan atmosfer dengan 5—10% kandungan karbon dioksida untuk 

tumbuh. Bakteri ini adalah bakteri fakultatif anaerob dengan hasil tes oksidase 

dan katalase yang positif, dan non-hemolitik. Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans dapat memfermentasikan sukrosa, glukosa, dan 
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manosa. Pada serotype e didapatkan pula bahwa bakteri ini tidak mampu untuk 

memfermentasikan karbohidrat.  Bakteri ini juga dapat mereduksi nitrat menjadi 

nitrit. Kunci dari uji yang digunakan untuk dapat membedakan Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans dengan strain terdekatnya dapat dengan melihat hasil uji 

katalase positif, uji laktosa negatif, uji sukrosa negative dan ONPG yang negatif. 

Uji ONPG tetapi tidak selalu menunjukkan hasil yang negatif, pada 11- 89% 

bakteri Aggregatibacter actinomycetemcomitans menunjukkan hasil yang positif 

(Kuhnert et al., 2008). Tes chemotaxonomic dilakukan untuk membedakan 

bakteri ini dari bakteri lain yang taksanya berdekatan, dengan melihat asam 

lemak selular dan vesikular, protein seluler, enzim sel vesikular dan enzim pada 

selruh sel. Tes ini juga melihat bakteriolisis, enzim metabolit, DNA-DNA 

hibridisasi, DNA-r RNA hibridisasi, transformasi genetik, ribotyping dan analisis r 

RNA (Sriraman et al., 2014). 

2.3.4 Faktor Virulensi 

 Virulensi merupakan kemampuan dari suatu organisme untuk 

menyebabkan infeksi. Virulensi pada mikroba termasuk di dalamnya kemampuan 

untuk memasuki hospes, menemukan tempat yang ekologis, menghancurkan 

pertahanan normal hospes. Termasuk di dalamnya replikasi lingkungan yang 

baru dan mengekspresikan sifat patogen. Faktor virulensi pada Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans antara lain (Mythireyi, 2012; Sriraman et al., 2014). 

 Leukotoksin 

Leukotoksin dalam Aggregatibacter actinomycetemcomitans secara 

spesifik membunuh leukosit PMN dan makrofag. Proses ini sangat cepat 

(dalam hitungan menit) dan menyebabkan pembentukan pori-pori pada 

membran sel target. Lisisnya sel dipicu oleh pembentukan yang cepat 
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dari kanal ion yang sangat kondusif sehingga terjadi depolarisasi 

membran, kehilangan K+ interseluler, pembengkakan osmotik hingga 

kematian sel. 

 Superantigen 

Superantigen merupakan protein bakteri yang mengaktifasi sel T yang 

berhubungan dengan reseptor V beta spesifik sel T. Akibat dari aktifasi ini 

adalah apoptosis sel T dan superantigen ini bisa dianggap sebagai 

immunosuppresan. 

 Cytolethal distending toxin 

Cytolethal distending toxin (CDT)merupakan protein modulator siklus sel 

dengan fungsi sebagai immunosupressan. 

 Fc (Fragmen crystallizable) binding protein 

Reseptor Fc(Fragmen crystallizable) ditemukan pada permukaan bakteri, 

berfungsi sebagai penghambat aktifasi komplemen. 

 Penghambat Kemotatik (Chemotatic Inhibitor) 

Sinyal kemotaktik berfungsi sebagai penarik neutrofil pada area yang 

terinfeksi, tetapi akan sangat menguntungkan bila suatu bakteri dapat 

menghambat sinyal ini. 

 Faktor immunosupresif 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans telah diteliti mampu 

meemproduksi protein yang dapat menghambat sintesis DNA, RNA dan 

protein pada sel T manusia yang diaktivasi oleh mitogen atau antigen. 

 Lipopolisakarida 

Lipopolisakarida (LPS) terdapat pada membran luar bakteri dan berfungsi 

sebagai endotoksin. Lipopolisakarida menghambat kolagen dan sintesis 
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DNA serta menstimulasi inhibitor interleukin 1 yang dilepaskan oleh 

makrofag. Lipopolisakarida juga berkontribusi dalam kerusakan jaringan 

ikat periodontal dengan mengaktifasi jalur yang menstimulasi matriks 

metalloproteinase dan aktivator plasminogen. Resorpsi tulang yang 

memperparah progres periodontitis agresif juga dipicu oleh LPS. 

 Bakteriosin 

Bakteriosin merupakan salah satu protein yang bisa mematikan strain 

atau spesies bakteri lain dan berhubungan dengan permukaan sel juga 

vesikel ekstraseluler bakteri. Bakteriosin bekerja dengan meningkatkan 

permeabilitas membran sel. 

 Kolagenase 

Kolagenase dapat menyebabkan berkurangnya densitas kolagen, yang 

sering terjadi pada penyakit periodontal. Aktivitas kolagenase ini sering 

terlihat pada Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

 Sitotoksin 

Sitotoksin yang dihasilkan oleh Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

berupa heat-labile sitotoksin. Sitotoksin ini menyebabkan lisis pada 

leukosit PMN dan makrofag. Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

menghasilkan 115 Kda protein heat-labile. 

Faktor yang mempengaruhi kolonisasi Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

antara lain (Sriraman et al., 2014): 

 Fimbriae (pili)– Merupakan bagian kecil dari permukaan sel yang 

berasosiasi dengan kolonisasi bakteri pada jaringan hospes. Fimbriae ini 

panjangnya lebih dari 2 μm  dengan diameter 5 nm.  
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 Vesikel – Lepuh merupakan ciri-ciri utama dari A. 

actinomycetemcomitans. Hal ini merupakan unit polisakarida, yang 

berkelanjutan dengan membran luar. Vesikel membran ini 

memperlihatkan adanya aktifitas leukotoksin, endotoksin, adhesi, 

bakteriosin, dan aktifitas resopsi tulang.  

 Benda asing ekstraseluler– Benda ini, sering melekatkan sel yang dekat 

ke dalam matriks. Produksi benda ini berdasarkan kondisi kulturnya. 

Perlekatan dari mikroba meningkat karena adanya benda ini.  

 

2.3.5 Peran Aggregatibacter actinomycetemcomitans Dalam Penyakit         

Periodontal 

Kaitannya dengan penyakit periodontal, Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans mampu menginfeksi jaringan periodontal dengan 

menempel pada sel epitel, mikroba yang telah ada atau permukaan gigi dengan 

cara berkompetensi dengan flora normal dan mekanisme pertahanan hospes 

(Sriraman et al., 2014). Bakteri ini menghasilkan Leukotoksin yang berperan 

dalam menurunkan respon imun dalam gingiva serta mendegradasi perlekatan 

epitel pada jaringan periodontal (Newman, 2012). 
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2.4 Udang (Penaeus sp.) 

2.4.1 Taksonomi Udang 

 

Gambar 2.3 Udang (Penaeus sp.) (Stofflet, 2009) 

 Berikut adalah taksonomi untuk Penaeus sp. (Stofflet, 2009): 

Kingdom 
: Animalia 

Phylum 
: Arthropoda 

Subphylum 
: Crustacea 

Class 
: Malacostraca 

Order 
: Decapoda 

Suborder 
: Dendrobranchiata 

Family 
: Penaeidae 

Genus 
: Penaeus 

Species 
: Penaeus sp. 

 

2.4.2 Morfologi dan Persebaran Udang 

Tubuh udang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kepala dan 

bagian badan. Bagian kepala menyatu dengan bagian dada disebut 

cephalothorax yang terdiri dari 13 ruas, yaitu 5 ruas di bagian kepala dan 8 ruas 

di bagian dada. Bagian badan dan abdomen terdiri dari 6 ruas, tiap-tiap ruas 

(segmen) mempunyai sepasang anggota badan (kaki renang) yang beruas-ruas 

http://www.dnr.sc.gov/marine/coopresearch/research/2007blackgillc.html
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pula. Ujung ruas keenam terdapat ekor kipas 4 lembar dan satu telson yang 

berbentuk runcing (Fox, 2006). Morfologi udang dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

Populasi udang banyak terdapat pada pantai pesisir utara Jawa Timur, 

khususnya Tuban dan Gresik karena pada dua daerah tersebut mampu 

menghasilkan 44 ton udang dari tambak seluas enam hektar (Prasetyo, 2014). 

 

Gambar 2.4 Morfologi Udang (Fox, 2006) 
 

2.4.3 Manfaat Udang 

Banyak sekali manfaat yang terkandung dalam tubuh udang, antara lain 

(Mateljan, 2001): 

 Kandungan astaxanthin sebagai pewarna alami pada udang, pada beberapa 

penelitian telah terbukti mengandung antioksidan yang mendukung sistem 

saraf dan muskuloskeletal. Penelitian lain bahkan menyebutkan bahwa zat 

ini mampu menurunkan resiko kanker kolon dan menurunkan resiko penyakit 

yang berhubungan dengan diabetes. 

 Udang kaya akan selenium dan tembaga. Kedua mineral ini dapat berperan 

sebagai antioksidan dalam tubuh. Selenium menurunkan resiko infeksi paru-

paru, menurunkan resiko penyakit kardiovaskular dan menurunkan resioko 

diabetes tipe 2. Tembaga memiliki fungsi dalam enzim copper-zinc 
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superoxide dismutase (SOD). Enzim ini ditemukan dalam sitosol dan 

memiliki peranan penting dalam regulasi metabolisme oksigen dan 

mencegah stres oksidatif. 

 

2.4.4 Kandungan Kulit Udang 

Kulit udang terdiri atas empat lapisan, yaitu : epikutikula, eksokutikula, 

endokutikula dan epidermis. Kulit udang yang keras tersusun dari protein, 

mineral kalsium karbonat (CaCO3), kitin dan komponen lain seperti lemak dan 

protein.Sebanyak 19,4% kitin terkandung dalam satu gram kulit udang. Beberapa 

penelitian menyebutkan bahwa kulit udang banyak mengandung kitin dan kitosan 

yang sangat berguna bagi tubuh kita. Kitin dapat digunakan dalam terapi pasien 

dengan luka bakar karena meningkatkan proses penyembuhan. Kandungan 

mineral dalam kitin dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan sebagai bahan 

perbaikan tulang (Sahelian, 2015). Kitosan dalam kulit udang menujukkan lebih 

banyak manfaat antara lain sebagai antimikroba, menurunkan kolesterol, 

menurunkan tekanan darah, detoksifikasi pada hati dan sebagai antitumor 

(Haider, 2012). 
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2.5 Kitosan 

 
Gambar 2.5 Struktur Kimia Kitosan (DA merupakan derajat 

deasetilasi) (Kurniasih, 2009) 
 

Cangkang dari lobster, kumbang dan udang mengandung kitin. Kitin 

merupakan bahan polimer yang memiliki struktur yang keras, tersusun atas N-

asetil-d-glukosamin yang lebih banyak dari glukosa, tetapi mempunyai struktur 

yang hampir sama dengan selulosa (Kurita, 2006). Kitin dapat diubah menjadi 

kitosan (poly-β-1,4-glucosamine) melalui proses deproteinasi. Besarnya 

kandungan kitin berpengaruh pada besarnya kandungan kitosan di dalamnya. 

Besarnya kandungan kitin pada cangkang crustacea dapat dilihat pada Tabel 

2.1: 

Tabel 2.1 Konsentrasi Kitin dari Hewan Crustacea (Arbia et al., 2013; 
         Synowiecky et al., 2003) 

 
 

Kitin dalam kulit udang sebesar 58-85% dan dapat diisolasi melalui 

proses deproteinasi yang diikuti dengan demineralisasi. Kitin diubah menjadi 

kitosan melalui proses deasetilasi untuk menghilangkan lebih dari 70% gugus 

asetil (CH3CO-) (Teng, 2012). Kitosan merupakan polimer alami kedua terbanyak 

Sumber Kitin Kitin (%) 

Kepiting 13,5 

Udang (Peneaus monodon) 40,4 

Udang putih/ biasa (Penaeus sp.) 33,0 

Cangkang kerang 3,6 
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di alam setelah selulosa, yang banyak terdapat padaserangga, crustacea, dan 

fungi (Sandford, 2003). Kitosan bersifat tidak toksik dan biokompatibel 

(Burkatovskaya, 2006). Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa kitosan 

berpotensi sebagai antimikroba terhadap beberapa organisme (Vinsova et al., 

2008). 

2.5.1 Manfaat Kitosan 

Kitosan lebih mudah larut daripada kitin karena adanya penghilangan 

gugus asetil. Hal ini menjadi alasan kitosan lebih banyak digunakan dari pada 

kitin, antara lain pada industri kertas, pangan, farmasi, fotografi, kosmetika, 

fungisida dan tekstil sebagai pengemulsi, koagulan, pengkelat serta pengental 

emulsi (Sugita, 2009). Penelitian terkini, menyebutkan bahwa kitosan berpotensi 

sebagai antimikroba, antikanker dan antiinflamasi. Kitosan dengan Low 

Molecular Weight telah diteliti mampu menghambat proliferasi sel tumor akibat 

adanya aktifitas sitotoksik. Penambahan nanopartikel kitosan pada theophylline 

dapat meningkatkan efek antiinflamasi pada obat tersebut (Kim, 2014). 

Kitosan berpotensi sebagai antimikroba baik dalam ukuran Low Molecular 

Weight (LMW) maupun dalam ukuran High Molecular Weight (HMW). Kitosan 

berpotensi sebagai antimikroba akibat adanya interaksi muatan positif kitosan 

dengan muatan negatif pada membran sel bakteri, yang meningkatkan 

permeabilitas membran sel bagian luar. Hal ini akan menyebabkan hilangnya 

penyusun membran sel bagian luar seperti protein, lipopolisakarida, dan 

fosfolipid. Hasil dari proses tersebut akan menghambat metabolisme 

mikroorganisme dan akhirnya mengakibatkan kematian sel (Kurniasih dkk., 

2009). Mekanisme lain yang mungkin terjadi adalah kitosan membentuk sebuah 

lapisan yang menghalangi bakteri untuk melakukan transport nutrisi melalui 
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dinding sel sehingga menghambat metabolisme sel. Hasil dari proses ini adalah 

kematian sel (Kim et al., 2014). Kemungkinan mekanisme yang lain adalah 

muatan positif kitosan berinteraksi dengan DNA bakteri, yang mengakibatkan 

terhambatnya sintesis RNA dan protein. Pada mekanisme ini, kitosan harus 

mempunyai berat molekul kecil agar dapat masuk dalam sel mikroorganisme 

(Kurniasih dkk., 2009;Liu et al., 2004). 
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2.6 Metode Deasetilasi 

Kitosan dapat diambil dari kulit udang dengan cara menghilangkan gugus 

asetil dari kitin. Kitosan dapat dibuat melalui deasetilasi metode kimiawi maupun 

enzimatis (Teng, 2012). Umumnya kitosan memiliki derajat deasetilasi 75-100%. 

Derajat deasetilasi dan massa molekul kitosan hasil deasetilasi kitin pada 

dasarnya dipengaruhi oleh konsentrasi alkali/ basa, rasio larutan terhadap 

padatan, suhu dan waktu reaksi, lingkungan/ kondisi reaksi selama deasetilasi. 

Konsentrasi alkali, rasio padatan dan larutan yang tinggi dapat memfasilitasi 

proses deasetilasi meghasilkan kitosan yang memiliki sifat fito-kimia yang 

memenuhi syarat untuk berbagai aplikasi (Ramadhan dkk., 2010). 

 
Gambar 2.6 Metode Pengambilan Kitosan (Teng, 2012) 

 
Metode deasetilasi merupakan salah satu metode kimiawi. Preparasi 

kitosan dari kulit udang dilakukan melalui beberapa proses antara lain 

penghilangan protein, penghilangan mineral, dan deasetilasi (Kurniasih, 2009). 

Kitin diisolasi dari kulit udang dengan proses deproteinasi dalam NaOH 3,5% 

(b/v) dengan rasio massa kulit udang terhadap larutan 1: 10 selama dua jam 

pada suhu 650C, kemudian dilanjutkan demineralisasi dengan HCl 1 N (rasio 

1:15 b/v) selama 1 jam pada suhu kamar. Proses deasetilasi kitin menjadi kitosan 

dilakukan dengan pengerjaan secara bertahap dalam larutan NaOH 50% (Teng, 

2012). 
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2.7 Klorheksidin Glukonat 

Klorheksidin pertama ditemukan pada tahun 1940 oleh Imperial Chemical 

Industries (ICI, Inggris) dan dipasarkan pertama kali pada tahun 1954 (Grupta, 

2012). 

2.7.1 Struktur dan Karakteristik Klorheksidin Glukonat 

 

Gambar 2.7 Struktur Klorheksidin (Balgopal, 2013) 

Klorheksidin merupakan golongan bisbiguanid. Molekulnya simetris terdiri 

dari empat cincin chlorophenyl dan dua grup biguanide yang dihubungkan oleh 

jembatan tengah hexamethylene (Grupta, 2012). Klorheksidin merupakan agen 

antimikroba. Berperan sebagai bakteriostatik maupun bakteriosid bergantung 

pada dosisnya. Melawan baik bakteri Gram positif maupun Gram negatif, fungi, 

dan beberapa virus (Balagopal, 2013). 

2.7.2 Metabolisme Klorheksidin Glukonat 

Metabolisme dari klorheksidin glukonat bila digunakan sebagai obat 

kumur, bekerja murni topikal. Obat ini tidak memasuki epitel oral dan bila tidak 

sengaja tertelan maka obat akan menempel pada mukosa gastrointestinal. 

Klorheksidin tidak dapat diserap dengan baik melalui jalur gastrointestinal. 

Penelitian pada hewan menunjukkan bahwa klorheksidin diekskresi melalui 
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feses, tetapi dapat pula terabsorbsi dalam jumlah kecil dan dimetabolisme pada 

liver dan ginjal. Obat ini diketahui belum resisten terhadap mikroba tertentu dan 

belum didapatkan adanya superinfeksi (Dutt, 2014). 

2.7.3 Mekanisme Kerja 

Klorheksidin glukonat merupakan antimikroba yang memiliki kemampuan 

untuk berinteraksi dan mempengaruhi membran sel bakteri. Mekanisme ini 

menyebabkan meningkatnya permeabilitas membran sel bakteri dan 

menyebabkan lisisnya sel bakteri (Balagopal, 2013; Grupta, 2012). Klorheksidin 

glukonat pada konsentrasi tinggi  (> 73 µg/ml) efektif terhadap bakteri Gram 

negatif dan fungi , sedangkan pada konsentrasi rendah (> 1 µg/ml) efektif 

terhadap bakteri Gram positif (Nayyar, 2015). Setelah dilakukan beberapa kali 

kumur dengan klorheksidin, jumlah dari bakteri aerob dan anaerob dapat 

berkurang hingga 80-90% (Balagopal, 2013; Dutt, 2014). 

2.7.4 Manfaat Klorheksidin Glukonat 

Beberapa manfaat dari klorheksidin glukonat, antara lain (Grupta, 2012; 

Dutt, 2014): 

 Pasca Bedah Flap atau Gingivektomi 

Luka akibat bedah flap atau gingivektomi biasanya dilindungi oleh 

periodontal dressing, tetapi bila disertai dengan penggunaan klorheksidin 

glukonat 0,2% berupa gel yang diaplikasikan dua kali sehari maka akan 

menambah kenyamanan pasien. 
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 Pasien dengan Ulser Rekuren 

Klorheksidin sebagai obat kumur dan klorheksidin dalam bentuk gel 

mampu menurunkan insidensi, durasi dan keparahan dari ulser rekuren 

minor. Mekanisme kerjanya kurang diketahui, tetapi berhubungan dengan 

kemampuannya dalam menurunkan kontaminasi pada ulser oleh bakteri 

pada mulut. 

 Pasien dengan Resiko Karies Tinggi 

Klorheksidin sebagai obat kumur atau gel dapat menurunkan jumlah 

Streptococcus mutans pada individu dengan resiko karies tinggi. 

Klorheksidin mampu bekerja dengan baik bersama sodium flouride untuk 

menurunkan resiko karies tersebut. 

 Bau Mulut 

Berkumur menggunakan klorheksidin telah disarankan untuk mengurangi 

halitosis. Penggunaan klorheksidin glukonat 0,2% mampu menurunkan 

jumlah mikroba penyebab bau mulut. 

 Irigasi Subgingiva 

Klorhekdisin digunakan sebagai irigasi subgingiva pada manajemen dan 

perawatan penyakit periodontal. Irigasi menggunakan klorheksidin 

disekitar margin gingiva menurunkan insiden bakterimia. Penelitian  

menunjukkan bahwa penggunaanklorheksidin sebagai irigasi subgingiva 

lebih efektif daripada klorheksidin sebagai obat kumur maupun irigasi 

hanya dengan menggunakan air. Irigasi menggunakan klorheksidin 

mampu menurunkan perdarahan saat probing dan kedalaman poket. 
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2.7.5 Efek Samping 

Efek samping dari penggunaan klorheksidin glukonat antara lain seperti 

perubahan pada indera perasa, perubahan warna pada gigi dan membrane 

mukosa. Efek samping yang lebih jarang seperti deskuamasi mukosa dan 

bengkak pada parotis.Perubahan warna kecoklatan pada gigi, material restorasi 

dan dorsum lidah merupakan efek samping yang paling sering tampak. 

Perubahan warna ini disebabkan karena adanya Maillard reactions (perubahan 

warna non enzimatik) dan metal sulfida. Oleh karena itu, penggunaan 

klorheksidin glukonat harus dihindari pada jaringan periodontal sehat. 

Penggunaannya juga dibatasi hanya selama dua minggu (Grupta, 2012). 

2.7.6 Sediaan Klorheksidin Glukonat 

Klorheksidin glukonat tidak hanya berupa obat kumur, ada beberapa 

sediaan lain yang dapat digunakan, antara lain (Dutt, 2014; Grupta, 2012): 

 Periodontal Chip (PC) 

Periodontal Chip (PC) merupakan chip berwarna kecoklatan yang 

mengandung bahan aktif klorheksidin glukonat (2,5 gr). Chip ini larut di 

dalam  poket selama 7-10 hari. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

chip ini mampu menekan flora dalam poket hingga 11 minggu pasca 

aplikasi. Periochip merupakan antimikroba non antibiotic yang digunakan 

sebagai terapi tambahan pasca prosedur SRP untuk mengurangi 

kedalaman poket atau sebagai pemeliharaan jaringan periodontal. 

 Obat Kumur 

Klorheksidin sebagai obat kumur tersedia dalam dua konsentrasi yaitu 

0,2% dan 0,12%. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat manfaat yang 

sama baik dengan konsentrasi 0,2% maupun 0,12%. Penelitian lain 
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menunjukkan bahwa penggunaan obat kumur klorheksidin glukonat 

mampu menurunkan inflamasi gingiva dan baik digunakan sebagai 

kontrol plak. 

 Gel 

Gel kolagen klorheksidin 1% dapat digunakan sebagai irigasi subgingival 

pasca SRP pada penderita periodontitis sebagai terapi tambahan. 
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2.8 Penentuan Aktivitas Antimikroba 

Penentuan aktivitas antimikroba dapat dilakukan dengan beberapa 

metode, antara lain metode difusi dan metode dilusi.  

2.8.1 Metode Difusi 

Metode difusi ada beberapa macam, antara lain metode difusi 

cakram dan difusi sumuran. Disc diffusion test atau uji difusi cakram 

dilakukan dengan mengukur diameter zona bening (clear zone) yang 

merupakan petunjuk adanya respon penghambatan pertumbuhan bakteri 

oleh suatu senyawa antibakteri dalam ekstrak. Syarat jumlah bakteri 

untuk uji kepekaan/sensitivitas yaitu 105-108 CFU/mL. Metode difusi 

sumuran (well diffusion) didasarkan pada kemampuan senyawa-senyawa 

antibakteri yang diuji untuk menghasilkan jari-jari zona penghambatan di 

sekeliling sumur uji terhadap bakteri yang digunakan sebagai bakteri uji 

(Nurainy dkk., 2008; Jagessar et al., 2008). 

2.8.2 Metode Dilusi 

Metode dilusi terdiri dari beberapa metode, antara lain metode 

dilusi tabung dan dilusi agar. Metode dilusi tabung digunakan untuk 

menentukan KHM (Kadar Hambat Minimum) dan KBM (Kadar Bunuh 

Minimum).  KHM merupakan konsentrasi terendah pada tabung dimana 

tampak hasil biakan yang berwarna jernih pada tabung. KBM diamati dari 

hasil inokulasi pada media agar padat setelah diinkubasi kembali selama 

24 jam. Metode ini menggunakan tabung- tabung yang berisi larutan 

ekstrak kemudian diencerkan pada media cair berturut-turut sesuai 

dengan konsentrasi yang diinginkan. Tiap tabung ditanami dengan 

suspense bakteri yang mengandung 106 sel bakteri CFU/mL. Selanjutnya 
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tabung- tabung tersebut diinkubasi pada suhu 370C selama 18- 24 jam. 

Setalah diinkubasi, diamati kekeruhannya untuk menentukan KHM, lalu di 

biakkan pada media agar padat dan diinkubasi kembali selama 18-24 jam 

pada suhu 370C dan diamati kembali untuk dilakukan penghitungan 

jumlah koloni bakteri untuk menentukan KBM. 

Metode dilusi agar dilakukan dengan cara mengencerkan ekstrak 

yang akan diuji hingga didapatkan variasi konsentrasi. Selanjutnya hasil 

pengenceran tersebut dicampurkan dengan media agar yang telah 

dicairkan dan dijaga pada suhu 45oC hingga 50oC. Perbandingan media 

agar dan ekstrak sebesar 1:9. Media dan ekstrak tersebut lalu dituang ke 

dalam cawan-cawan petri steril dan dibiarkan hingga keras. Setelah itu 

ditanamkan bakteri pada agar tersebut dengan suspensi bakteri sebesar 

106 CFU/mL, lalu cawan- cawan tersebut diinkubasi selama 18- 24 jam 

pada suhu 37oC. Setelah diinkubasi, dilakukan pengamatan KHM dengan 

melihat konsentrasi terendah yang mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri (Nuraina, 2015). 

 


