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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latarbelakang 

Salah satu masalah kesehatan gigi dan mulut yang dihadapi penduduk 

Indonesia adalah tingginya penyakit jaringan keras gigi atau karies. Menurut 

Survei Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Nasional tahun 2018 

melaporkan bahwa proporsi masalah gigi dan mulut sebesar 88,8% dengan 

prevalensi DMFT (D: decayed: gigi yang karies, M: missed: gigi yang 

hilang, F: filled: gigi yang ditumpat) di Indonesia mencapai 7,1.1  

Karies merupakan penyakit kronis yang sering terjadi dan telah 

menjadi masalah kesehatan gigi dan mulut pada masa ini. Karies adalah 

kerusakan pada jaringan keras gigi yang disebabkan oleh produk asam yang 

dihasilkan dari fermentasi bakteri dari karbohidrat terutama sukrosa.2 Karies 

merupakan penyakit multifaktorial, maka untuk dapat terjadinya suatu 

proses karies pada gigi dibutuhkannya interaksi dari keempat macam faktor, 

yaitu faktor host, mikroorganisme, substrat dan waktu.3  Mikroorganisme 

yang berperan pada terjadinya karies yaitu bakteri Streptococcus mutans 

dan streptococcus sobrinus.[4] Streptococcus mutans adalah bakteri gram 

positif, yang merupakan kunci atas berkontribusinya dalam pembentukan 

biofilm yang berhubungan dengan terjadinya karies, walaupun 

mikroorganisme lain juga terlibat, Streptococcus mutans berkerja secara 

baik dengan menggunakan sukrosa dan starch untuk mensintesis 

ekxopolikasarida yang beradhesi pada permukaan jaringan keras gigi dan 

menyerap lalu menyebabkan terjadinya kerusakan pada jaringan keras 

gigi.5,6 

Dalam usaha mempertahankan gigi tetap berada dalam lengkungnya 

dan berfungsi dengan baik, salah satu perawatan yang dilakukan adalah 
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perawatan saluran akar. Perawatan ini terdiri dari tiga tahapan yaitu 

preparasi, sterilisasi, dan pengisian saluran akar.7 

Pada perawatan endodontik melakukan irigasi merupakan tahapan 

yang penting untuk melarutkan smear layer atau bakteri yang terdapat pada 

saluran akar. Sifat yang harus ada pada bahan irigasi yaitu dapat menjadi 

disinfektan dan berpenetrasi ke dalam dentin melalui tubulinya, memberikan 

efek anti bakteri jangka panjang, melarutkan smear layer, dan tidak toksik 

dan karsinogenik. Sifat lain dari bahan irigasi yang diinginkan berupa 

kemampuan untuk melarutkan jaringan pulpa dan endotoksin yang tidak 

aktif. Bahan irigasi yang sering digunakan untuk perawatan endodontik 

adalah Sodium Hypochlorite (NaOCl). Kerugian dari penggunaan NaOCl 

sebagai bahan irigasi adalah sifat toksik.8 

Bahan irigasi baru yang lebih alami dan tidak bersifat toksik serta 

telah diteliti yaitu penggunaan larutan cuka apel. Cuka apel  (Apple Cider 

Vinegar) mengandung beberapa komponen yaitu acetic, citric, formic, 

lactic, succinic, dan tartaric acid serta sedikit alkohol. Cuka apel  (Apple 

Cider Vinegar) berperan dalam melarutkan smear layer pada saluran akar.7 

Larutan cuka apel merupakan larutan anti-inflamasi dan anti-bakteri.9 

Islam sangat memperhatikan soal kesehatan dengan cara antara lain 

mengajak dan menganjurkan untuk menjaga dan mempertahankan 

kesehatan yang telah dimiliki siapapun. Anjuran menjaga kesehatan itu bisa 

dilakukan dengan tindakan preventif (pencegahan) dan kuratif (pelenyapan 

penyakit atau pengobatan). Secara preventif, perhatian Islam terhadap 

kesehatan ini bisa dilihat dari anjuran bersungguh-sungguh terhadap 

pemeliharaan kebersihan.10  

Apel adalah buah yang di samping mengandung khasiat asupan 

makanan yang banyak, juga memiliki khasiat obat yang dianjurkan oleh 

dokter semenjak zaman dahulu hingga masa kini.11,12 
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Allah telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya, salah 

satunya adalah tumbuhan, beraneka ragam spesies tumbuhan tercipta. 

Sebagai wujud syukur, hambaNya harus bisa melestarikannya, 

memanfaatkan anugerah Allah SWT. dengan bijak. Dari tumbuhan juga 

munculnya buah-buahan yang bisa di nikmati sampai saat ini.13 

Buah merupakan sebagian rezeki yang Allāh berikan kepada makhluk-

nya. Agar mereka mendapat manfaat dan berkah yang terkandung di 

dalamnya. Rasulullāh sendiri tidak pernah absen dari mengonsumsi buah.14 

Rasulullah  SAW bersabda: 

 
 “Dari Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam meminta lauk kepada istrinya-istrinya, lalu mereka 

menjawab: “Kita tidak punya apa-apa selain cuka.” Beliau menyuruh 

diambilkan (cuka itu), lalu beliau makan dengan cuka tersebut sambil 

bersabda: ‘Sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah 

cuka’.” (HR. Muslim).15 

 

Ada bukti kuat bahwa Rasulullah SAW sering mengonsumsi cuka 

dengan minyak zaitun dan tidak memakan daging kecuali setelah orang-

orang miskin bisa makan daging. Cuka apel merupakan cuka yang paling 

baik, karena di samping asam asetat sebagai bahan utamanya, cuka juga 

mengandung sejumlah asam organik yang diperlukan tubuh. Perlu diketahui 

bahwa cuka jenis ini memiliki berbagai kandungan unsur mineral yang 

menyehatkan tubuh.16 
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Bakteri Streptococcus mutans merupakan flora normal yang dapat 

menyebabkan penyakit gigi dan mulut. Salah satu alternatif untuk mencegah 

penyakit tersebut dengan menggunakan produk alami sebagai antibakteri.17 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka akan dilakukan 

penelitian untuk melihat efektivitas penggunaan apple cider vinegar sebagai 

alternatif larutan irigasi dalam menghambat bakteri Streptococcus mutans 

ditinjau dari pandangan Islam.  

 

 

1.2 Rumusan masalah 

1.2.1 Pertanyaan penelitian umum 

1. Bagaimana efektivitas larutan Appel Cider Vinegar sebagai 

alternatif untuk menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus 

mutans? 

1.2.2    Pertanyaan penelitian khusus 

1. Apakah pemberian Appel Cider Vinegar konsentrasi 5% dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans? 

2. Apakah pemberian Appel Cider Vinegar konsentrasi 2,5% dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans? 

3. Apakah pemberian Appel Cider Vinegar konsentrasi 1,25% dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans? 

4. Bagaimana pandangan Islam mengenai efektivitas Appel Cider 

Vinegar sebagai alternatif untuk menghambat pertumbuhan 

bakteri Streptococcus mutans? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui efektivitas Apple Cider Vinegar dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. 
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1.3.2 Tujuan khu=sus 

1. Untuk mengetahui efektivitas larutan Apple Cider Vinegar dengan 

konsentrasi 5% dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Streptococcus mutans. 

2. Untuk mengetahui efektivitas larutan Apple Cider Vinegar dengan 

konsentrasi 2,5% dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Streptococcus mutans. 

3. Untuk mengetahui efektivitas larutan Apple Cider Vinegar dengan 

konsentrasi 1,25% dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Streptococcus mutans. 

4. Mengetahui pandangan Islam mengenai penggunaan Apple Cider 

Vinengar dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus 

Mutans.  

 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Memberikan informasi kepada para dokter, dokter gigi, dan praktisi 

kesehatan dalam menggunakan Apple Cider Vinegar sebagai 

alternatif lain terhadap penyembuhan karies. 

2. Memberikan informasi kepada para dokter, dokter gigi, dan praktisi 

kesehatan dalam menggunakan Apple Cider Vinegar yang sesuai 

dengan syariat Islam. 

 

 

 


