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 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah Pustaka 

1. Periodontitis 

Periodontitis adalah peradangan pada jaringan pendukung gigi yang 

disebabkan oleh mikroorganisme spesifik atau kelompok mikroorganisme 

spesifik yang menghasilkan kerusakan destruktif pada ligamen periodontal dan 

tulang alveolar dengan peningkatan pembentukan kedalaman probing, resesi 

atau keduanya (Newman et al., 2012).  

Klasifikasi penyakit periodontal mempunyai tiga tipe yaitu periodontitis 

kronis, periodontitis agresif, dan periodontitis sebagai manisfestasi dari 

penyakit sistemik (Manson & Eley, 2012). Penyebab peradangan gingiva pada 

periodontitis adalah plak bakteri subgingiva yang meliputi bakteri obligat 

anaerobik gram negatif seperti P. gingivalis, Prevotella intermedia, 

Fusobacterium nucleatum, Selenomonas dan Campylobacter, serta fakultatif 

anaerob gram negatif seperti Actinobacillus actinomycetemcomitans, 

Capnocytophaga dan Eikenella corrodens (Suwandi, 2010). 

Perawatan penyakit periodontal meliputi beberapa fase, antara lain fase 1 

(fase non-surgical) yaitu fase terapi inisiasi meliputi kontrol plak secara 

komprehensif, menghilangkan kalkulus dan plak, mengoreksi rstorasi yang 

rusak, perawatan lesi karies, terapi antimikroba, splinting dan occlusal 

adjusment. Pada fase 2 (fase surgical) yang dilakukan adalah penempata implan 

dan terapi endodontik. Fase 3 (fase restorative) yait restorasi akhir, 
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alat prostodontik cekat dan lepasan, evaluasi prosedur restorasi dan 

pemeriksaan. 

jaringan periodontal. Selanjutnya fase 4 (fase maintenance) yaitu mengecek 

kembali plak dan kalkulus, keadaan poket dan inflamasi gingiva, oklusi dan 

mobilitas, serta perubahan patologis (Newman, 2012). 

                     

       Gambar 1. Periodontitis 

Sumber (Newman, et al., 2012) 

 

2. Porphyromonas gingivalis 

a. Definisi  

P. gingivalis adalah bakteri gram - negatif anaerob yang terlibat dalam 

patogenesis periodontitis, penyakit radang yang menghancurkan jaringan 

pendukung gigi, serta menyebabkan hilangnya gigi (Bostanci & 

Belibasakis, 2012). Bakteri periodontitis ini ditemukan di plak subgingiva 

sebanyak 85,75% pada pasien dengan periodontitis kronis (Datta, et al., 

2008).  

b. Klasifikasi 

Klasifikasi P. gingivalis menurut (Henderson, et al., 2009) sebagai 

berikut: 

Phylum : Bacteriodetes 
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Class  : Bacteriodetes 

Orde  : Bacteriodetes 

Family  : Porphyromonadaceae 

Genus  : Porphyromonas 

Spesies  : Porphyromonas gingivalis 

 

Gambar 2. Bakteri Porphyromonas gingivalis 

Sumber (Ozlem, 2008) 

c. Patogenesis Porphyromonas gingivalis  

P. gingivalis bersifat patogen tidak hanya terhadap manusia, tapi juga 

terhadap monyet, marmut dan anjing pemburu. P. gingivalis 

menghasilkan faktor virulensi seperti collegenase, fibrinolisin, 

endotoksin, fosfolipase, dan beberapa protease yang merusak 

immunoglobulin, gingipain, faktor penghambat fibroblast, hemolisin dan 

protein pelengkap (Samaranayake, 2007). 

Lipopolisakarida pada bakteri P. gingivalis menyebar secara sistemik 

dari 50% pasien penyakit periodontal dan berhubungan dengan 

meningkatnya matriks metalloproteinase (Delon-Pennell, et al., 2013). 

Lipopolisakarida dari P. gingivalis adalah faktor utama terjadinya 
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perkembangan penyakit periodontitis. P. gingivalis dari biofilm rongga 

mulut merupakan bakteri yang paling dikenal keterlibatannya terhadap 

terjadinya penyakit periodontitis. 

Lipopolisakarida dari P. gingivalis menginduksi sitokin proinflamasi, 

seperti IL- -6, dan IL-8 yang menyebabkan terjadinya kerusakan 

jaringan periodontal. Sel ligamentum periodontal induk (PDLSCs) 

mempunyai peran penting dalam regenerasi jaringan periodontal yang 

diharapkan mempunyai terapi seluler untuk periodontitis (Kato, et al., 

2014). 

 

3. Bunga mawar 

a. Definisi  

Mawar merupakan tanaman semak yang memanjat. Tanaman ini 

berasal dari Cina, Timur Tengah dan Eropa Timur yang kemudian menyebar 

ke daerah tropis dan subtropis. Mawar termasuk dalam keluarga rosaceae 

dan bergenus rosa. Spesies mawar terdiri dari 100-150 antara lain Rosa 

damascena Mill., Rosa multiflora Thunb., dan Rosa hybrida Hort 

(Agromedia, 2007). 

b. Klasifikasi bunga mawar 

Dalam sistematika tumbuhan (taksonomi), mawar diklasifikasikan 

sebagai berikut:  

Kingdom   : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta  
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Sub-Divisi   : Angiospermae  

Kelas    : Dicotyledonae  

Ordo   : Rosanales  

Famili    : Rosaceae  

Genus    : Rosa  

Species   : Rosa damascena Mill. (Rukmana, 1995) 

                      c  

Gambar 3. Bunga Mawar Rosa damascena Mill. 

Sumber (boskabady, et al., 2011) 

c. Kandungan dan manfaat 

Tanaman bunga mawar memiliki kandungan citroneloll, geraniol, 

nerol, tannin dan flavonoid yang mempunyai aktivitas antimikroba pada 

beberapa bakteri (Yassa, et al., 2009). Efek farmakologis dari bunga mawar 

adalah sebagai hipnotik, analgesik, efek antikonvulsan, antidiabetik, 

antimikroba, anti-HIV, anti inflamasi, dan antioksidan (Boskabady, et al., 

2011). 

Bunga mawar memiliki khasiat dan bermanfaat dengan aroma dan 

keindahan yang dimilikinya. Ekstrak maupun minyaknya sudah digunakan 

sejak dulu dalam produk sabun mandi, lotion, parfum, dan obat-obatan.  
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Dalam kehidupan sehari-hari tanaman bunga mawar dimanfaatkan 

dalam berbagai keperluan, yaitu: 

1) Sebagai tanaman hias di taman atau halaman terbuka. 

2) Sebagai tanaman hias dalam pot  

3) Sebagai bunga tabur pada upacara kenegaraan atau tradisi ritual. Di 

Thailand bunga mawar digunakan sebagai penghias Pagoda ataupun 

upacara keagamaan. 

4) Minyaknya diekstraksi sebagai bahan parfum atau obat-obatan. 

d. Senyawa antibakteri pada kelopak bunga mawar 

-O - - O  beta - D- 

apiofuranosyl- beta - D - glucopyranoside, liquiritin, liquiritin apioside, 

isoliquiritri aposide, davidioside, quercetin, kaempferol, kaempferol 3-O-

beta-D-glucopyranoside and kaempferol 3-O-alpha-L-arabinofurnoside). 

Quarsetin dan kaempferol merupakan senyawa flavonoid yang memiliki 

kerangka dasar flavonol. Kandungan flavonol yang tinggi sekitar 16g/kg 

berdasarkan berat yang dikeringkan (Schieber, et al., 2005).  

4. Daya Antibakteri  

Sifat antibakterial ada 2 yaitu bakteriostatik dan bakteriosidal. 

Bakteriostatik adalah antibakteri yang memiliki kemampuan menghambat 

perkembangan bakteri tetapi perkembangbiakan akan terus berlangsung bila 

zat tidak ada. Bakterisidal adalah sifat yang membunuh bakteri secara 

permanen (Jawetz, et al., 2005). Mekanisme kerja antibakteri adalah sebagai 

berikut: 
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a. Menghambat sintesis dinding sel bakteri dan mengaktivasi enzim 

transpeptidase yang dapat merusak dinding sel bakteri. 

b. Menghambat fungsi selaput sel, antimikroba mempengaruhi 

permeabilitas membran sel sitoplasma dan menyebabkan keluarnya 

senyawa intraseluler bakteri. 

c. Menghambat sintesis protein, antimikroba yang menghambat sintesis 

protein suatu bakteri melalui kerja pada ribosom bakteri. 

d. Menghambat sintesis asam nukleat, antimikroba dapat diukur secara in 

vitro untuk menentukan konsentrasi antimikroba dalam cairan tubuh dan 

jaringan, potensi zat dalam jaringan dan kepekaan mikroorganisme 

terhadap obat pada konsentrasi tertentu. 

Bahan aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

dilusi maupun difusi (Pratiwi, 2008) yaitu: 

a. Metode dilusi 

Metode ini digunakan untuk mengukur kadar bunuh minimum (KBM) dan 

Kadar Hambat Minimum (KHM). Metode ini dibedakan menjadi dua 

yaitu dilusi padat dan cair. Dilusi cair dilakukan dengan cara membuat 

seri pengenceran agen antimikroba pada media cair dan ditambah dengan 

mikroba. 

Metode dilusi dibedakan menjadi dua yaitu dilusi cair (broth dilution) dan 

dilusi padat (solid dilution): 

1) Metode dilusi cair/broth dilution test (serial dilution) 
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Metode ini mengukur KHM dan KBM. Metode ini dilakukan dengan 

cara membuat seri pengenceran agen antimikroba pada medium cair 

yang ditambah dengan mikroba uji. Larutan uji agen antimikroba 

pada kadar terkecil yang terlihat jernih tanpa adanya pertumbuhan 

mikroba uji ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang ditetapkan 

sebagai KHM tersebut selanjutnya dikultur ulang pada media cair 

tanpa penambahan mikroba uji ataupun agen antimikroba, dan 

diinkubasi selama 18-24 jam. Media cair yang tetap terlihat jernih 

setelah inkubasi ditetapkan sebagai KBM. 

2) Metode dilusi padat/solid dilution test 

Metode ini sama dengan metode dilusi cair tetapi menggunakan 

media padat (solid). Keuntungan metode ini adalah suatu konsentrasi 

agen antimikroba yang diuji dapat digunakan untuk menguji 

beberapa mikroba uji (Pratiwi, 2008). 

b. Metode difusi 

Metode difusi adalah metode yang sering digunakan. Cakram kertas 

saring berisi sejumlah obat  yang ditempatkan pada permukaan medium 

padat. Setelah dilakukan inkubasi, mengukur kekuatan hambat obat 

terhadap organisme uji menggunakan diameter zona hambat sekitar 

cakram. Metode ini dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor fisika, kimia, 

interaksi obat dan organisme (Jawetz, et al., 2005). 
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5. Ekstraksi 

a. Ekstrak  

Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh dari ekstraksi zat aktif 

simplisia nabati atau hewani dengan menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau 

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang 

telah ditetapkan (Ditjen POM, 2000). 

b. Metode ekstraksi 

Metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut ada 2 macam, yaitu: 

1) Cara dingin 

a) Maserasi 

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan 

menggunakan pelarut dalam beberapa kali pengocokan atau 

pengadukan pada temperatur ruangan.  

b) Perlokasi  

Pada metode ini serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam 

wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian 

bawahnya. Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel 

dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari 

metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru. 

Sedangkan kerugiannya adalah pelarut akan sulit menjangkau 

seluruh area sampel yang tidak homogen. Selain itu, metode ini 
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memakan banyak waktu dan membutuhkan banyak pelarut 

(Mukhriani, 2014). 

2) Cara panas 

a) Refluks 

Ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama 

waktu tertentu, dan jumlah pelaru terbatas yang relatif konstan 

dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan 

proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat 

termasuk proses ekstraksi sempurna (Ditjen POM, 2000). 

b) Soxhlet 

Ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru. Umumnya 

dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu 

dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin 

balik (Ditjen POM, 2000). 

c) Digesti 

Maserasi kinetik pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur 

ruangan kamar, yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40-

50o C (Ditjen POM, 2000). 
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d) Infus  

Ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air ( bejana 

infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 96-

98o C ) selama waktu tertentu. 

 

B. Landasan Teori 

Periodontitis merupakan peradangan jaringan pendukung gigi yang 

disebabkan oleh mikroorganisme spesifik seperti bakteri P. gingivalis yang 

merusak destruktif pada ligamen periodontal dan tulang alveolar. 

P. gingivalis merupakan bakteri gram negatif anaerob penyebab 

terjadinya periodontitis. Perawatan periodontal adalah salah satunya dengan 

terapi antimikroba. Salah satu bahan alami yang memiliki manfaat dan khasiat 

dibandingkan dengan bahan kimiawi adalah ekstrak kelopak bunga mawar. 

Antibiotik adalah bahan kimiawi yang menghambat proliferasi bakteri, tetapi 

jangka panjang dapat menyebabkan resistensi bakteri. 

Bunga mawar memiliki kandungan flavonoid yang mempunyai aktivitas 

antimikroba. Pada beberapa penelitian sebelumnya, bahwa kelopak bunga 

mawar mempunyai efek antibakteri. 
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C. Kerangka konsep 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

Dilakukan penelitian   :  

Tidak dilakukan penelitian : 

Periodontitis 

Obat antibiotik  

Pertumbuhan bakteri 
dapat dihambat 

Disebabkan oleh bakteri 
Porphyromonas gingivalis 

Bahan alami 
dengan ekstrak 
bunga mawar 

Scalling dan root 
planning  

Kandungan 
flavonoid  

Menghambat pertumbuhan 
bakteri  Porphyromonas 

gingivalis 

Gambar 4. Kerangka Konsep 
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D. Hipotesis  

Berdasarkan teori yang diuraikan pada tinjuan pustaka diatas, maka 

hipotesis penelitian dapat disimpulkan bahwa :  

Ekstrak kelopak bunga mawar (Rosa damascena Mill.) mempunyai daya 

antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Porphyromonas gingivalis secara in 

vitro.   

 


