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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans merupakan bakteri berbentuk 

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

fakultatif anaerob dan kapnofilik (Sockransky et al., 2006). Aggregatibacter 

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, dikarenakan terdapat 90% bakteri, sedangkan pada 

periodontitis kronis hanya terdapat 21% bakteri tersebut (Newman, 2012). 

Periodontitis agresif merupakan penyakit pada jaringan periodontal yang 

berdampak buruk pada penderitanya berupa gigi tanggal dengan sendirinya dari 

rongga mulut dan terjadi pada usia produktif (20-39 tahun). Periodontitis agresif 

merupakan periodontitis dengan early-onset yang ditandai dengan kerusakan 

jaringan yang sangat cepat. Bakteri A. actinomycetemcomitans merupakan 

penyebab utama dari kondisi tersebut. Hal ini didukung dengan kemampuan 

bakteri tersebut untuk menghasilkan leukotoxin yang berperan dalam penurunan 

respon imun dalam gingiva serta degradasi perlekatan epitel pada jaringan 

periodontal (Newman, 2012).  

Berdasarkan beberapa penelitian, menunjukkan bahwa terapi awal yang 

digunakan untuk periodontitis agresif berupa scalling dan root planning(SRP). 

Terapi ini biasanya disertai dengan pemberian Periodontal Chip (PC) kedalam 

poket pasca SRP yang berisi klorheksidin glukonat 0,12% atau pasien diberi obat 
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kumur dengan kandungan klorheksidin glukonat sebesar 0,2% (Duarte, 2008). 

Penelitian lain menyatakan bahwa klorheksidin glukonat memiliki beberapa efek 

samping seperti rasa yang pahit, perrubahan warna pada gigi dan bahan tambal, 

serta erosi mukosa mulut (Balagopal, 2009). 

Oleh karena itu, diperlukan alternatif lain sebagai bahan antimikroba pada 

penderita periodontitis agresif, salah satunya berasal dari kitosan hasil 

deasetilasi kulit udang. Udang (Penaeus sp.) merupakan sumber protein hewani 

yang bermutu tinggi dan produksinya mampu menambah devisa bagi negara dari 

sektor perikanan.Udang merupakan hewan yang hidup di perairan sungai, laut 

atau danau. Populasinya 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). 

Banyaknya produksi udang di Indonesia, menyebabkan penumpukan limbah kulit 

udang berpotensi menjadi pencemar lingkungan. Saat ini belum banyak diketahui 

bahwa  limbah kulit udang banyak mengandung kitin yang dapat dimanfaatkan untuk 

pembuatan kitosan (Wulandari, 2008). 

Kitosan (poly-β-1,4-glucosamine) merupakan produk terdeasetilasi dari 

kitin yang merupakan polimer alami kedua terbanyak di alam setelah selulosa, 

yang banyak terdapat pada serangga, crustaceae, dan fungi (Sandford, 2003). 

Kitosan didapatkan melalui deproteinasi kitin, demineralisasi kitin, yang 

dilanjutkan dengan metode deasetilasi. Metode deasetilasi merupakan 

pengerjaan secara bertahap dari kitin menjadi kitosan dalam larutan NaOH 50% 

(Tolaimate et al., 2003). 
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Kitosan bersifat tidak toksik. Kitosan terbukti berpotensi sebagai 

antimikroba terhadap beberapa organisme seperti Staphylococcus aureus, 

Bacillus aureus, Escherichia coli. (Burkatovskaya, 2006; Vinsova et al., 2008; 

Goy et al., 2009). Kitosan berpotensi sebagai antimikroba akibat adanya interaksi 

muatan positif kitosan dengan muatan negatif pada permukaan bakteri, yang 

menyebabkan perubahan permeabilitas permukaan sel. Hal ini akan 

menyebabkan hilangnya beberapa penyusun sel seperti protein, lipopolisakarida 

dan fosfolipid. Hasil dari proses tersebut akan menghambat metabolisme 

mikroorganisme dan akhirnya mengakibatkan kematian sel. (Kurniasih dkk., 

2009). 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka penulis ingin meneliti 

lebih lanjut mengenai potensi kitosan hasil deasetilasi kulit udang (Penaeus sp.) 

sebagai antimikroba terhadap Aggregatibacter actinomycetemcomitans secara in 

vitro dengan metode dilusi tabung, dimana hasil penelitian tersebut dapat 

digunakan sebagai alternatif antimikroba yang aman, nyaman juga murah bagi 

pasien periodontitis agresif. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana potensi kitosan hasil deasetilasi kulit udang (Penaeus sp.) 

sebagai antimikroba terhadap Aggregatibacter actinomycetemcomitans secara 

in vitro dengan metode dilusi tabung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui potensi kitosan hasil deasetilasi kulit udang (Penaeus sp.) 

sebagai antimikroba terhadap Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

secara in vitro dengan metode dilusi tabung. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui kadar bunuh minimum (KBM) kitosan hasil deasetilasi 

kulit udang (Penaeus sp.) terhadap Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

secara in vitro dengan metode dilusi tabung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Keilmuan  

Dapat dijadikan sebagai dasar teori untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya di bidang kedokteran gigi, khususnya bidang mikrobiologi dan 

periodonsia mengenai antimikroba terhadap Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans yang lebih efektif dan aman. 
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1.4.2 Manfaat bagi Masyarakat  

Meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan masyarakat dalam 

pemanfaatan kulit udang sebagai antimikroba terhadap Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans 

1.4.3 Manfaat Aplikatif 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan perusahaan industri 

obat untuk membuat suatu alternatif baru untuk obat antimikroba terhadap 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans yang merupakan penyebab pada 

periodontitis agresif. 

1.4.4 Manfaat bagi Akademik  

Sebagai data awal untuk penelitian lebih lanjut mengenai potensi kulit 

udang sebagai antimikroba terhadap Aggregatibacter 

actinomycetemcomitansyang merupakan penyebab pada periodontitis 

agresif. 

1.4.5 Manfaat bagi Penambak Udang 

Meningkatkan budidaya dan pemanfaatan udang sebagai kekayaan 

alam Nusantara. 

 


