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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Karies gigi merupakan penyakit yang umum terjadi ditandai dengan rasa 

nyeri pada rongga mulut, sehingga pergerakan mulut untuk berbicara atau 

mengunyah menjadi terganggu. Menurut Tim Riskesdas 2018 (2019), pada tahun 

2018 tercatat sebesar 57,6% masyarakat Indonesia memiliki permasalahan gigi 

dan mulut. Karies gigi muncul dan berkembang pada rongga mulut manusia 

secara bertahap melalui interaksi biologis antara bakteri asidogenik dan 

karbohidrat yang dapat terfermentasi, serta faktor lain seperti air liur, tingkat 

konsumsi gula, dan kebersihan rongga mulut (Bhagavathy et al., 2019). 

 Bakteri kariogenik utama penyebab karies gigi adalah Streptococcus 

mutans. Streptococcus mutans merupakan salah satu bakteri Gram positif 

kariogenik yang mampu menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi dan  

menghasilkan glukan serta asam yang mengganggu stabilitas buffer pada air liur 

dan mengakibatkan penurunan pH pada rongga mulut. Interaksi metabolik dari 

bakteri ini terjadi pada biofilm. Pembentukan glukan dan asam pada biofilm 

memudahkan bakteri untuk hidup dalam gigi dan rongga mulut. Biofilm ini 

semakin lama akan mencapai tahap stabil dimana bakteri dapat mencapai jaringan 

yang lebih dalam dan karies terbentuk pada email dan dentin gigi. Karies gigi 
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menjadi kronis akibat homeostatis dari biofilm dengan salah satu faktornya adalah 

konsumsi gula khususnya sukrosa yang telalu sering (Bhagavathy et al., 2019). 

 Sukrosa merupakan bahan dasar utama dalam pembuatan hard candy. 

Dikarenakan sukrosa sebagai salah satu penyebab karies gigi karena dapat 

meningkatkan aktivitas dari bakteri kariogenik Streptococcus mutans pada plak 

gigi, pemanis alternatif digunakan sebagai pengganti sukrosa dalam pembuatan 

bahan pangan bebas gula. Pemanis alternatif terbagi menjadi dua jenis, yaitu 

pemanis rendah kalori (nutritive) dan pemanis tanpa kalori (non-nutritive). Salah 

satu jenis pemanis rendah kalori yang digunakan sebagai substitusi sukrosa dalam 

pembuatan hard candy adalah isomalt. Isomalt tergolong pemanis non-asidogenik 

karena tidak digunakan bakteri kariogenik sebagai sumber karbon untuk 

metabolisme (O’Donnell dan Kearsley, 2012).  

 Ketika ketersediaan obat sakit gigi terbatas dan susah untuk didapatkan, 

masyarakat memanfaatkan obat sakit gigi tradisional dengan mengonsumsi daun 

jambu biji merah (Psidium guajava L.). Daun jambu biji dikonsumsi dalam 

bentuk infusa, dekoksi, atau air seduhan. Air seduhan daun jambu biji juga 

digunakan dalam mengobati infeksi bakteri pada sistem pencernaan seperti diare 

dan disentri, pada sistem pernapasan seperti batuk, serta infeksi jamur seperti 

vaginitis yang disebabkan oleh Candida spp. Daun jambu biji juga dapat langsung 

dikonsumsi untuk mengurangi sakit gigi. Menurut Chang et al. (2013), air 

seduhan daun jambu biji mengandung quercetin, myricetin, katekin, dan asam 

galat. Komponen ini yang menjadi komponen antibakteri pada daun jambu biji 

(Diaz de Cerio et al., 2017; Kumari et al., 2013; WI et al., 2013). 
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 Air seduhan jambu biji secara alami memiliki rasa yang sepat dan pahit 

(Dewayani et al., 2019). Rasa sepat dan pahit ini menimbulkan rasa yang kurang 

disukai ketika mengonsumsi daun jambu biji. Menurut Momin et al. (2012), rasa 

pahit dapat dikurangi dengan taste masking. Taste masking adalah teknik 

meningkatkan karakteristik rasa dengan penambahan bahan tambahan pada 

formulasinya. Bahan yang biasa ditambahkan ke dalam formulasi sebagai taste 

masking rasa pahit adalah pemanis seperti sukrosa dan turunannya, pemanis 

intensitas tinggi, serta penambahan perisa. Terdapat dua jenis perisa, yaitu perisa 

alami dan perisa sintetis atau artifisial. Masking agent seperti rasa stroberi, coklat, 

ceri, dan rasberi dapat menutup rasa dasar pahit yang dapat ditambahkan dalam 

bentuk perisa (Selvamuthukumaran dan Pathak, 2019).  

 Pada penelitian ini dilakukan pembuatan hard candy bebas gula dengan 

penambahan infusa dan dekoksi daun jambu biji (Psidium guajava L.) yang 

diharapkan dapat menghambat pertumbuhan Streptococcus mutans dalam 

pencegahan terbentuknya karies gigi. Daun jambu biji yang digunakan dalam 

penelitian merupakan daun jambu biji varietas merah. Menurut Maysarah et al. 

(2016), ekstrak daun jambu biji merah menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap 

bakteri Gram positif Staphylococcus aureus yang lebih tinggi dari ekstrak daun 

jambu biji putih. Ekstrak daun jambu biji merah dengan konsentrasi 250 mg/ml 

memiliki diameter zona hambat sebesar 15,8 mm, sedangkan zona hambat ekstrak 

daun jambu biji putih dengan konsentrasi 250 mg/ml adalah sebesar 14,15 mm. 

Penggunaan isomalt sebagai bahan dasar hard candy bertujuan untuk mengurangi 

jumlah karbohidrat yang dapat difermentasi bakteri kariogenik di dalam rongga 
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mulut. Penambahan perisa sintetis stroberi diharapkan dapat meningkatkan sifat 

organoleptik dari hard candy air seduhan daun jambu biji. Selain penambahan 

perisa, isomalt dan pemanis intensitas tinggi sebagai bahan dasar pembuatan hard 

candy juga diharapkan membantu peningkatan sifat organoleptik dari hard candy.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Air seduhan daun jambu biji (Psidium guajava L.) yang didapat dari 

metode infusa dan dekoksi memiliki aktivitas antibakteri. Air seduhan daun jambu 

biji ini masih belum banyak diaplikasikan pada produk pangan, khususnya hard 

candy bebas gula pencegah karies gigi. Air seduhan daun jambu biji diaplikasikan 

pada pembuatan hard candy dalam pencegahan karies gigi memanfaatkan waktu 

larut yang lama di dalam mulut. Hard candy dibuat menggunakan isomalt untuk 

mengurangi ketersediaan karbohidrat yang dapat dimetabolisme bakteri menjadi 

asam. Air seduhan daun jambu biji secara alami memiliki rasa yang pahit dan 

sepat, sehingga minat masyarakat terhadap produk dengan daun jambu biji masih 

rendah. Hard candy ekstrak daun jambu biji ditambahkan perisa untuk 

meningkatkan sifat organoleptiknya sehingga tingkat penerimaan hard candy di 

masyarakat dapat meningkat. Penambahan perisa sintetis stroberi diharapkan 

dapat meningkatkan sifat organoleptik tanpa merubah karakteristik fisik dari hard 

candy, karena perisa sintetis memiliki sifat yang lebih stabil dibandingkan perisa 

alami dan hanya membutuhkan konsentrasi yang rendah dalam penggunaannya 

untuk mencapai rasa yang diinginkan (Selvamuthukumaran dan Pathak, 2019). 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian adalah mengetahui aktivitas antibakteri dari 

infusa dan dekoksi daun jambu biji (Psidium guajava L.) dan pengaplikasiannya 

dalam hard candy terhadap bakteri kariogenik Streptococcus mutans 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan aktivitas antibakteri air seduhan daun jambu biji yang didapat 

melalui metode infusa dan dekoksi. 

2. Menentukan konsentrasi penambahan infusa dan dekoksi daun jambu biji 

terbaik dalam hard candy berdasarkan aktivitas antibakteri dan sifat 

organoleptik.  


