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1.1 Latar Belakang Masalah 

Kesehatan gigi dan mulut berperan penting dan memiliki pengaruh 

terhadap kesehatan seseorang. Namun, salah satu masalah kesehatan gigi, 

yaitu karies masih menduduki peringkat keenam penyakit yang paling banyak 

diderita masyarakat Indonesia. Data Kementerian Kesehatan tahun 2010, 

menunjukkan bahwa prevalensi karies di Indonesia mencapai 60-80% (Putong 

dkk., 2013). Data lain dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

(Kemenkes RI) tahun 2009 menunjukkan bahwa sebanyak 89% anak Indonesia 

di bawah 12 tahun menderita karies gigi (Wala, 2014).  

Terdapat hal penting yang harus diperhatikan dalam kasus karies ini, 

yaitu perkembangannya mulai dari gejala awal yang tampak sampai dengan 

kasus karies kronis. Karies adalah suatu proses pelarutan hidroksipatit yang 

menyebabkan hilangnya kandungan mineral pada enamel. Proses tersebut 

merupakan proses demineralisasi yang berlangsung terus-menerus, yang 

disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan fisiologis pada lapisan biofilm yang 

menutupi permukaan gigi. Proses metabolisme yang terjadi pada lapisan biofilm 

menyebabkan terjadinya fluktuasi pH. Jika fluktuasi pH tersebut berlangsung 

dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus maka akan terjadi pelarutan 

dan redeposisi mineral gigi (Nonong dkk., 2013). 

Bercak-bercak pada permukaan enamel yang mulai muncul pada tahap 

awal proses terjadinya karies dapat menetap bertahun-tahun. Namun apabila 
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dilakukan pencegahan karies pada tahap dini, maka bercak-bercak tersebut tidak 

akan berubah menjadi suatu lesi karies yang lebih parah. Adanya fakta bahwa 

pada tahap dini karies dapat dihambat menunjukkan bahwa segala usaha harus 

diarahkan pada pencegahan terhadap penjalarannya yang lebih lanjut (Kidd & 

Joyston-Bechal, 2012). Salah satu upaya pencegahan terjadinya proses 

demineralisasi lebih lanjut adalah dengan memanfaatkan unsur-unsur kimia yang 

dapat berperan dalam mencegah pelepasan mineral pada gigi, salah satunya 

adalah kitosan. Kitosan terdiri atas gugus amino (-NH2) yang memiliki kereaktifan 

tinggi terhadap asam kariogenik sehingga dapat menjaga kestabilan pH dalam 

rongga mulut (Rinaudo, 2006). Kitosan memiliki sifat biovailibilitas yang tinggi 

dikarenakan sifat mukoadhesif yang dimilikinya. Sifat mukoadhesif kitosan juga 

memberikan pengaruh terhadap periode aksinya sehingga kitosan memiliki 

periode aksi yang panjang (Visveswaraiah et al., 2014).  

Nanoteknologi merupakan suatu teknologi yang terus berkembang dan 

memberikan pengaruh yang signifikan bagi berbagai industri dan riset ilmiah. 

Salah satu industri yang mengembangkan teknologi nano dengan pesat adalah 

industri kesehatan. Ukuran dengan skala nano yang dimiliki oleh material nano 

memungkinkannya untuk digunakan dalam skala subselular dengan akurasi 

tinggi dalam mencapai target selular sehingga dapat mencapai efek terapeutik 

yang maksimum tanpa disertai efek samping yang buruk (Aguilar, 2013).  

Kitosan merupakan senyawa turunan kitin yang dimodifikasi secara 

kimiawi, sehingga memiliki sifat kimia yang lebih baik dibandingkan kitin 

(Hargono, 2008). Kitin banyak terkandung dalam limbah laut, salah satunya 

adalah limbah cangkang udang. Kitin yang terkandung pada cangkang udang 

sebesar 17-40,4%, presentase tersebut lebih besar dibandingkan presentase 



kandungan kitosan pada berbagai sumber kitin lainnya. (Synowiecki & Al-

Khateeb, 2003). Berdasarkan data Departemen Kelautan dan Perikanan, limbah 

berkitin di Indonesia dihasilkan 56.200 ton pertahun (Rochima, 2015). Limbah 

berkitin yang menduduki peringkat pertama ekspor komoditi hasil perikanan di 

Indonesia adalah udang. Berdasarkan data dari Badan Riset Kelautan dan 

Perikanan (BRKP), di daerah Jabodetabek saja tersedia sekitar 100 ton kulit 

udang kering setiap bulan atau sebanding dengan 13 ton kitin. Jika data ini 

dikonversikan menjadi nilai uang (US$ 5/kg), maka akan diperoleh devisa 

sebesar US$ 65 ribu perbulan atau US$ 780 ribu pertahun (Waltam, 2009).  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh 

nanopartikel kitosan pada cangkang udang (Pandalus borealis) dalam 

menghambat pelepasan mineral pada enamel. Kandungan mineral enamel dapat 

dihitung secara tidak langsung dengan mengukur kekerasan mikro permukaan 

enamel (Lippert & Lynch, 2014). Penghambatan demineralisasi pada enamel gigi 

dapat dievaluasi dengan mengukur kekerasan permukaan enamel gigi dan 

menganalisis morfologi permukaan enamel gigi dengan pengujian Scanning 

Electrone Microscope (SEM) (Kim et al., 2013). Dengan demikian, pada 

penelitian ini dilakukan pengukuran kekerasan mikro permukaan enamel dan 

analisis morfologi permukaan enamel gigi untuk mengidentifikasi pengaruh 

nanopartikel kitosan cangkang udang (Pandalus borealis) dalam menghambat 

pelepasan mineral pada enamel.  

1.2 Perumusan Masalah 

Apakah terdapat perbedaan pengaruh pemberian pasta nanopartikel dan 

mikropartikel kitosan cangkang udang (Pandalus borealis) terhadap kekerasan 

mikro permukaan enamel gigi? 



1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan pengaruh pemberian pasta nanopartikel 

dan mikropartikel kitosan cangkang udang (Pandalus borealis) terhadap 

kekerasan mikro permukaan enamel gigi. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah: 

a. Menghitung nilai rata-rata selisih kekerasan mikro permukaan enamel gigi 

sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok perlakuan nanopartikel 

kitosan. 

b. Menghitung nilai rata-rata selisih kekerasan mikro permukaan enamel gigi 

sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok perlakuan mikropartikel 

kitosan. 

c. Membandingkan nilai rata-rata selisih kekerasan mikro permukaan enamel 

gigi sebelum dan sesudah perlakuan antara kelompok perlakuan 

nanopartikel kitosan dan kelompok perlakuan mikropartikel kitosan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.2 Manfaat Akademis 

Memberikan informasi mengenai pemanfaatan kandungan kitosan (dengan 

ukuran berskala nanometer) yang terdapat pada limbah cangkang udang 

(Pandalus borealis) dalam mencegah demineralisasi pada permukaan enamel 

gigi. 

1.4.3 Manfaat Praktis 

Memberikan informasi mengenai kandungan nanopartikel kitosan 

cangkang udang (Pandalus borealis) sebagai salah satu bahan alternatif yang 



ramah lingkungan untuk mencegah terjadinya demineralisasi pada permukaan 

enamel gigi dengan memanfaatkan teknologi nano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  


