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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang masalah   

Kesehatan gigi dan mulut sangat penting untuk kesehatan umum dan sangat 

mempengaruhi kualitas hidup. Kesehatan gigi dan mulut adalah kondisi 

dimana rongga mulut bebas dari rasa sakit, infeksi, luka, kerusakan gigi, 

penyakit gusi, kehilangan gigi, gangguan bicara, tersenyum, mengunyah, dan 

kesejahteraan psikososial. Kesehatan rongga mulut merupakan salah satu 

bagian penting dari kesehatan tubuh manusia dan sangat mempengaruhi 

kualitas kehidupan termasuk didalamnya fungsi pengunyahan, bicara, dan 

berhubungan dengan rasa percaya diri. Penyakit gigi dan mulut yang paling 

sering terjadi yaitu gigi berlubang atau karies gigi, penyakit periodontal, 

kanker mulut dan lain-lain (Nirham et al., 2014). Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) Indonesia pada tahun 2018 mencatat bahwa prevalensi nasional 

penyakit karies masyarakat Indonesia sebesar 88,3-88,9% untuk usia dewasa 

dan pada anak usia 5-9 tahun sebesar 66,8-67,8% (Kemenkes, 2018).  

Karies adalah penyakit jaringan keras gigi yang menyerang email, 

dentin dan sementum disebabkan oleh aktivitas suatu jasad renik dalam suatu 

karbohidrat yang dapat diragikan, ditandai dengan adanya demineralisasi 

jaringan keras gigi yang kemudian diikuti oleh kerusakan bahan organiknya 

(Mariati, 2015). Karies gigi dapat berkembang sangat cepat dan dapat terjadi 

pada anak-anak maupun orang dewasa. Pada anak-anak karies gigi harus 

ditangani lebih awal, jika tidak ditangani lebih awal akan menyebabkan 

pelebaran penyakit menjadi lebih parah, sehingga mempengaruhi petumbuhan 

dan perkembangan wajah, kehilangan gigi pada usia dini, gangguan bicara, 

peningkatan biaya perawatan gigi dan mulut, serta mempengaruhi pola dan 

arah gigi permanen (Vani, 2018).   

Karies gigi merupakan penyakit multifaktorial karena ditentukan oleh 

beberapa faktor seperti genetik, sosial, perilaku, determinan lingkungan, 
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budaya, kebiasaan, gaya hidup, pendidikan, dan akses lingkungan seperti 

asupan fluorida (Attaran, 2016).   

Faktor yang dapat mempengaruhi karies gigi, yaitu host (gigi dan 

saliva), mikroorganisme (plak), substrat (karbohidrat), dan waktu (Dean and 

Avery, 2010). Sedangkan faktor yang dapat memperparah karies gigi adalah 

sosial ekonomi, usia, jenis kelamin, geografis, dan perilaku mengenai 

kesehatan gigi dan mulut. Proses terjadinya karies gigi tergantung dari 

banyaknya mikroorganisme pada rongga mulut seseorang dengan bakteri 

yang berbeda (Kawengian et al., 2017).  

Streptococcus mutans merupakan salah satu faktor penyebab karies 

gigi karena bersifat kariogenik dan melekat pada permukaan enamel gigi. 

Streptococcus mutans dapat memproduksi asam metabolik dan mempunyai 

kapasitas untuk membangun cadangan glikogen (Handayani et al., 2017) 

(Sandi et al., 2015). Bakteri ini dapat membentuk koloni yang melekat erat 

pada permukaan gigi, komposisi bakteri dalam plak dengan yang jumlah 

relatif besar, mempunyai kemampuan untuk membentuk polisakarida 

ekstraselular yang stabil, dan memiliki kemampuan berkoloni pada tingkat 

keasaman (pH) permukaan gigi yang relatif rendah sehingga sangat berperan 

pada pembentukan karies (Putri et al., 2017). 

Streptococcus mutans merupakan bakteri utama yang dapat 

menyebabkan karies pada gigi, mempunyai sifat acidogenic dan aciduric. 

Acidogenic yaitu kemampuan Streptococcus mutans menghasilkan asam 

untuk bertahan hidup dan aciduric merupakan kemampuan bakteri untuk 

bertahan hidup dan berkembang pada pH asam. Asam yang dihasilkan oleh 

Streptococcus mutans dapat mempercepat pematangan plak melalui interaksi 

antara protein permukaan Streptococcus mutans dengan glukan yang 

berakibat turunnya pH pada permukaan gigi. Apabila pH tersebut menurun 

sampai pH kritis (5,2-5,5), maka email gigi akan mengalami demineralisasi 

dan terjadi karies (Zulfa et al., 2014). 

Upaya  pencegahan  sangat  diperlukan  untuk  dapat mengontrol 

faktor risiko karies. Salah satu upaya pencegahan karies dapat dilakukan 
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dengan penggunaan bahan antibakteri sebagai bahan untuk dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri. Bahan antibakteri harus dilakukan uji 

kepekaan salah satunya dengan tes Konsentrasi Hambat Minimal (KHM) 

(Rahman et al., 2017). Konsentrasi Hambat Minimal (KHM) atau Minimal 

Inhibitory Consentration (MIC) berfungsi untuk meneliti daya hambat 

pertumbuhan bakteri dengan memakai tabung reaksi dan akan terlihat zona 

bening (Clear zone) (Yunika et al., 2017). 

Penggunaan antibakteri yang mengandung senyawa kimia mempunyai 

efek samping seperti resistensi mikroorganisme di dalam rongga mulut. Fakta  

inilah  yang  mendorong  pencarian  bahan antibakteri  alternatif  dari  bahan  

alami  yang  dapat melindungi gigi dari proses karies. Bahan antibakteri 

tersebut antara lain terung belanda atau nama latinnya disebut Solanum 

betaceum (Rahman et al., 2017). 

Terung belanda (Solanum betaceum) atau yang biasa dikenal sebagai 

Tamarillo, merupakan salah satu tanaman perdu famili Solanaceae yang 

berasal dari Benua Amerika bagian Peru dan Chili (Widayanti, 2015). Terung 

belanda pada awalnya dikenal dengan nama Cyphomandra betaceae Cav 

Sendt, akan tetapi kemudian direvisi oleh Sendtner menjadi Solanum 

betaceum (Harahap, 2011). Terung belanda memiliki daging buah yang tebal, 

berwarna kekuningan, dibungkus oleh selaput tipis yang mudah dikelupas. 

Mempunyai rasa seperti buah tomat dan tekstur seperti buah plum, 

mengandung gizi yang tinggi karena banyak mengandung provitamin A, C 

dan mineral seperti potasium, fosfor dan magnesium untuk kesehatan tubuh 

(Sari et al., 2018). Buah ini memiliki bentuk yang kecil, rasanya asam, biji 

yang banyak, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengkonsumsinya 

(Suzzana et al., 2019).  

Solanum betaceum mengandung antioksidan alami yang dapat 

digunakan untuk memperkecil reaksi oksidasi dan menangkal radikal bebas 

(Sari et al., 2018). Antioksidan yang terkandung pada terung belanda adalah 

β-Karoten dan antosianin. Terung belanda memiliki komponen aktif seperti 

fenolik, flavonoid, karoten dan antosianin yang memiliki kontribusi sebagai 
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antioksidan. Menjadikan terung belanda sebagai sumber antioksidan 

fitonutrien dan memiliki sifat anti-kolinesterase yang dapat meningkatkan 

kesehatan (Setyaningrum, 2017). Terung belanda memiliki kandungan 

Methyl[1,3,4]oxadiazole (OXD) (C3H4N2O) pada alkaloid sebesar 6,73% 

yang berfungsi sebagai anti inflamasi, anti jamur dan antibakteri yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri (Maisarah et al., 2017). Bakteri yang dapat 

terhambat pertumbuhannya oleh ekstrak kulit terung belanda yaitu 

Enterococcus faecalis, Escheichia coli, dan Salmonella enteritidis. (Santos 

and Santana, 2019).  

Agama Islam menganjurkan umat Muslim untuk menjaga kebersihan 

jasmani maupun rohani yang ditunjukkan dengan adanya Sunnah Nabi 

Muhammad SAW agar memperhatikan kebersihan sebagai salah satu cara 

untuk menjaga kesehatan. Islam memandang kebersihan sebagai ibadah untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT, bahkan kebersihan diharuskan bagi 

setiap Muslim (Budiarti, 2014). Allah SWT berfirman:  

 “Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. 

Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak 

hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya 

mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan 

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.” (QS. At-Taubah 

(9):108) 

Pengetahuan tentang Sunnah Nabi Muhammad SAW belum tentu 

dapat menyadarkan seseorang dalam menjaga kebersihan mulutnya, dalam 

perbedaan sikap dan perilaku menjaga kesehatan. Kebersihan gigi dan mulut 

masih dianggap sesuatu hal yang tidak penting sehingga banyak orang 

mengabaikannya. Faktor yang dapat mempengaruhi kebersihan mulut salah 

satunya adalah bakteri. Bakteri di dalam rongga mulut dapat menempel dan 

menghasilkan asam yang dapat membentuk lapisan biofilm menyebabkan 
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karies gigi. Karies gigi merupakan suatu penyakit pada rongga mulut, dapat 

menyerang siapa pun yang tidak bisa menjaga kebersihan mulutnya, sehingga 

kebersihan jasmani tidak terpenuhi. Anjuran Islam untuk menggosok gigi 

adalah awal yang baik sebagai salah satu pencegahan karies gigi (Budiarti, 

2014). Pentingnya kesehatan gigi ditegaskan dalam hadits untuk bersiwak, 

ِّ )رواه  ب  ْلفَم ِّ َمْرَضاةٌ لِّلرَّ َواَك َمْطَهَرةٌ لِّ حمد(أالس ِّ  

“Siwak merupakan kebersihan bagi mulut dan keridhaan bagi Rabb” (Hadits 

shahih riwayat Ahmad, Irwaul Ghalil no 66) 

Karies gigi dapat dicegah dengan menyikat gigi atau bersiwak seperti 

hadits di atas, namun ada beberapa cara pencegahan karies dengan 

menggunakan bahan-bahan alami seperti madu, kurma, anggur, buah-buahan 

yang halal dan bermanfaat bagi manusia. Bahan-bahan yang terdapat di alam 

untuk kesehatan dapat dimanfaatkan menjadi suatu pengobatan untuk karies 

gigi. Salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan karies 

adalah terung belanda (Solanum betaceum). Terung belanda (Solanun 

betaceum) adalah buah yang dapat tumbuh di dataran tinggi seperti 

pegunungan, awalnya berasal dari pegunungan Peru dan Chili (Widayanti, 

2015). Allah SWT berfirman,  

 

“Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit 

lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam 

jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah 

yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat.” (QS 

Fatir (35):27) 

Sejak zaman dahulu terung belanda dimanfaatkan dengan baik oleh 

beberapa orang sebagai makanan dan minuman. Manfaat terung belanda terus 

berkembang seiring dengan berjalannya waktu sehingga dapat berguna bagi 

Ilmu Pengetahuan, salah satunya melakukan penelitian terung belanda untuk 
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menjadikan terung belanda berbagai macam bentuk seperti ekstrak, sirup, 

selai, dan lain-lain. Pengetahuan tentang kebersihan mulut dan pencegahan 

karies dengan buah terung belanda harus dilandasi dengan sikap, perilaku dan 

ilmu agar dapat meningkatkan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan 

anjuran Nabi Muhammad SAW. Islam merupakan agama tentang 

pengetahuan. Pengetahuan agama Islam yang utama berupa Al-Qur’an dan 

Al-Sunnah, mempelajari tentang ilmu secara keseluruhan dari segala aspek 

dan mendorong umatnya untuk mempelajari sesuai dengan perkembangan 

zaman (Darlis, 2017). Imam Syafi’i RA berkata, 

، َوَمْن  ْلمِّ َرهَ فَعَلَْيهِّ بِّاْلعِّ ، َوَمْن أََرادَ اآلخِّ ْلمِّ َمْن أََرادَ الدُّْنيَا فَعَلَْيهِّ بِّاْلعِّ

ْلمِّ أََرادَهَُما فَعَلَْيهِّ  باِّلعِّ  

“Barangsiapa yang menginginkan dunia maka hendaklah berilmu. 

Barangsiapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. 

Barangsiapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu.” 

(Manaqib Asy-Syafi’I 2/139) 

Imam Syafi’I RA menjelaskan bahwa manusia memiliki dua 

kehidupan dunia dan akhirat, jika manusia menginginkan dunia harus dengan 

ilmu untuk mencapai akhirat yang memiliki dua tempat berbeda, yaitu surga 

dan neraka. Untuk mencapai surga tidak mudah, kecuali bagi orang yang taat, 

bersungguh-sungguh, dan bersabar kepada Allah SWT saat didunia. 

Menuntut dan mengembangkan ilmu juga membutuhkan kesungguhan dan 

kesabaran untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, dalam hal ini Ilmu 

pengetahuan berkaitan dengan penelitian ekstrak buah terung belanda 

(Solanum betaceum) yang dapat bermanfaat bagi dunia kedokteran gigi 

(Darlis, 2017).  

 

1.2. Rumusan masalah  

1. Apa kandungan fitokimia yang terdapat dalam ekstrak terung belanda 

(Solanum betaceum)? 
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2. Apakah ada pengaruh pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans terhadap 

ekstrak terung belanda (Solanum betaceum) dengan konsentrasi 10%, 

20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, dan 100% ? 

3. Bagaimana tinjauannya menurut Islam mengenai uji daya hambat ekstrak 

terung belanda (Solanum betaceum) terhadap pertumbuhan bakteri 

Streptococcus mutans? 

 

1.3. Tujuan penelitian  

1.3.1 Tujuan umum 

Untuk mengetahui kemampuan efektivitas daya hambat bakteri dari 

ekstrak terung belanda (Solanum betaceum) dan tinjauannya dalam Islam. 

1.3.2  Tujuan khusus 

1. Mengetahui kandungan fitokimia yang terdapat dalam ekstrak terung 

belanda (Solanum betaceum). 

2. Mengetahui pengaruh dari bakteri Streptococcus mutans terhadap ekstrak 

terung belanda pada konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 

80%, 90%, dan 100%. 

3. Mengetahui konsentrasi yang paling efektif dari ekstrak terung belanda 

(Solanum betaceum) terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. 

4. Mengetahui sudut pandang Islam terhadap penggunaan buah terung 

belanda sebagai bahan antibakteri terhadap bakteri Streptococcus mutans. 

 

1.4. Manfaat penelitian  

1.4.1 Manfaat bagi peneliti 

1. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan tentang 

kandungan antibakteri yang terdapat dalam ekstrak terung belanda 

(Solanum betaceum) sebagai bahan antibakteri dalam bidang kedokteran 

gigi. 

2. Sebagai data tambahan untuk penelitian selanjutnya agar dapat 

memanfaatkan terung belanda (Solanum betaceum) lebih efektif sesuai 

dengan anjuran Islam. 
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1.4.2 Manfaat bagi institusi kedokteran gigi 

Hasil penelitian membuktikan bahwa ekstrak terung belanda (Solanum 

betaceum) dapat menghambat dan membunuh pertumbuhan bakteri 

Streptococcus mutans. 

1.4.3 Manfaat bagi masyarakat 

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat ekstrak 

buah terung belanda (Solanum betaceum) mengenai kesehatan gigi dan 

mulut khususnya pada anak anak dan orang dewasa, sehingga diharapkan 

masyarakat lebih peduli dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut sesuai 

anjuran Islam.  

2. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang 

ekstrak buah terung belanda (Solanum betaceum) sebagai pengobatan 

alami untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut.  
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