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ABSTRAK 

Karies gigi masih merupakan masalah utama dari sekian banyak masalah kesehatan gigi 

dan mulut di dunia. Karies gigi terutama terjadi pada anak usia Sekolah Dasar dimana angka 

kejadian karies sangatlah tinggi. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan. Salah satu upaya 

pencegahan karies dapat dilakukan dengan konsumsi probiotik dalam bentuk permen karet. 

Lactobacillus reuteri dalam permen karet memproduksi zat reuterin yang dapat berfungsi sebagai 

antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan menghambat pembentukan plak 

gigi. Tujuannya Membuktikan efektifitas permen karet probiotik dalam menurunkan indeks plak 

dan jumlah koloni Streptococcus sp. saliva pada Kelurahan Durian. Penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimental dengan rancangan one group pretest-posttest design. Data karakteristik 

yang diambil adalah indeks plak dan jumlah koloni Streptococcus sp. saliva yang diukur sebanyak 

dua kali yaitu sebelum dan sesudah pemberian permen karet yang mengandung probiotik satu kali 

sehari selama 2 minggu. Data kemudian diolah menggunakan uji paired t test dan uji pearson. 

Hasil: Permen karet probiotik mampu menurunkan Indeks plak dan Jumlah koloni Streptococcus 

sp. . Analisis uji t berpasangan menunjukan indeks plak sebelum diberi permen karet probiotik 

2,30 ± 0,19 berbeda bermakna dengan indeks plak sesudah 1,92 ± 0,30(p < 0,05). Analisis uji t 

berpasangan menunjukan jumlah koloni Streptococcus sp.(106CFU/ml) saliva sebelum diberi 

permen karet probiotik 225,60 ± 53,66 berbeda bermakna dengan jumlah koloniStreptococcus sp. 

(106CFU/ml) saliva sesudah 113,90 ± 28,88 (p < 0,05) dengan korelasi sangat kuat antara indeks 

plak dengan jumlah koloni Streptococcus sp. Kesimpulan: permen karet probiotik efektif dalam 

menurunkan nilai indeks plak gigi dan jumlah koloni Streptococcus sp. saliva pada Kelurahan 

Durian. 

 



ABSTRACT 

 Dental caries is still the main problem of the many dental and oral health problems in 

the world. Dental caries mainly occurs in elementary school age children where the incidence of 

caries is very high. Therefore, preventive measures are needed. One of the caries prevention efforts 

can be done by consuming probiotics in the form of chewing gum. Lactobacillus reuteri in chewing 

gum produces reuterin substances that can function as antimicrobials that can inhibit bacterial 

growth and inhibit the formation of dental plaque. The aim is to prove the effectiveness of probiotic 

chewing gum in reducing plaque index and the number of Streptococcus sp. colonies. saliva in 

Durian Village. This research is an experimental study with a one group pretest-posttest design. 

The characteristic data taken were the plaque index and the number of Streptococcus sp. colonies. 

Saliva was measured twice, before and after giving chewing gum containing probiotics once a day 

for 2 weeks. The data was then processed using the paired t test and Pearson's test. Results: 

Probiotic chewing gum was able to reduce the plaque index and the number of colonies of 

Streptococcus sp. . Paired t test analysis showed that the plaque index before being given probiotic 

chewing gum was 2.30 ± 0.19 significantly different from the plaque index after 1.92 ± 0.30 (p < 

0.05). Paired t-test analysis showed the number of Streptococcus sp. (106CFU/ml) salivary 

colonies before being given probiotic gum was 225.60 ± 53.66 significantly different from the 

number of Streptococcus sp. colonies. (106CFU/ml) saliva after 113.90 ± 28.88 (p < 0.05) with a 

very strong correlation between the plaque index and the number of colonies of Streptococcus sp. 

Conclusion: probiotic chewing gum is effective in reducing the value of dental plaque index and 

the number of colonies of Streptococcus sp. saliva in Durian Village. 

 

PENDAHULUAN 

Karies gigi masih merupakan masalah utama 

dari sekian banyak masalah kesehatan gigi 

dan mulut di dunia.1 Karies gigi bersifat 

kronis progresif karena bila tidak dilakukan 

perawatan atau diobati akan semakin parah.2 

Tingkat keparahan dan prevalensi karies gigi 

di Indonesia masih terbilang tinggi. Riset 

Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2013 

dari Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia menunjukkan prevalensi karies 

gigi dengan Indeks DMF-T Indonesia sebesar 

4,6 yang berarti kerusakan gigi penduduk 

Indonesia 460 buah gigi per 100 orang. 3 

Center Disease Control and Prevention tahun 

2005 menyebutkan bahwa prevalensi karies 

gigi paling tinggi terjadi pada anak – anak, 

yaitu 27% pada anak usia prasekolah dan 

43% pada usia sekolah.4 Karies merupakan 

penyakit jaringan keras gigi ditandai oleh 

remineralisasi enamel dan dentin yang terjadi 

melalui interaksi empat faktor yaitu host, 

mikroorganisme, subtrat dan waktu. Karies 

gigi dimulai dengan produksi asam organik 

hasil metabolisme karbohidrat oleh bakteri 

pada plak gigi yang menyebabkan pH mulut 

turun..5 Pembentukan karies gigi bergantung 

pada beberapa faktor. Faktor tersebut antara 

lain adalah jumlah bakteri pada saliva, plak 

gigi, karakteristik saliva dan karakteristik 

fisikokimiawi gigi. Tingginya indeks plak 

gigi dan jumlah bakteri kariogenik pada 



saliva merupakan salah satu prediktor resiko 

karies gigi.6 Plak gigi adalah endapan lunak 

dan tipis yang melekat di permukaan gigi. 

Plak gigi terdiri dari berbagai macam 

mikroorganisme, matriks polisakarida dan 

komponen anorganik. Diperkirakan bahwa 1 

mm3 plak gigi dengan berat 1 mg berisi lebih 

dari 200 juta mikroorganisme. Suatu 

penelitian menunjukkan bahwa bakteri yang 

dominan dalam semua plak gigi adalah jenis 

kokus terutama Streptococcus yang dapat 

menghasilkan asam dengan cepat dari hasil 

metabolisme karbohidrat.7 Penelitian terbaru 

menunjukkan bahwa keseimbangan antara 

bakteri yang bermanfaat dan bakteri patogen 

penting dalam menjaga kesehatan mulut. 

Ketidakseimbangan mikroba di dalam mulut 

akan menyebabkan dominasi bakteri 

Streptococcus kariogenik yang dapat 

menyebabkan karies gigi. 8 Saliva 

merupakan faktor host yang memegang peran 

penting dalam menjaga keseimbangan 

lingkungan dalam mulut. Saliva memiliki 

aktivitas antimikroba yang menghambat 

pertumbuhan bakteri patogen tertentu 

sehingga keseimbangan bakteri pada rongga 

mulut tetap terjaga.9 Salah satu cara untuk 

menurunkan pertumbuhan bakteri 

Streptococcus pada saliva dan mencegah 

pembentukan plak adalah dengan 

memanfaatkan probiotik. Probiotik adalah 

suplemen makanan dari mikroba hidup yang 

memiliki efek menguntungkan bagi 

kesehatan inang (host). 10 Beberapa 

penelitian menunjukan bahwa probiotik yang 

mengandung bakteri Lactobacillus reuteri 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

kariogenik Streptococcus di dalam mulut.11 

Bakteri ini mencegah bakteri patogen seperti 

Streptococcus dengan memproduksi reuterin 

yang dapat menghambat tumbuhnya 

bakteri.12 Terdapat banyak sediaan probiotik 

yang beredar di masyarakat luas. Permen 

karet probiotik yang mengandung 

Lactobacillus reuteri adalah salah satu 

sediaan probiotik yang beberapa tahun 

belakang ini beredar dimasyarakat. 

Keuntungan dari sediaan ini adalah permen 

karet menstimulasi saliva sehingga saliva 

meningkat dan mencegah pembentukan 

plak.13 Berdasarkan uraian tersebut maka 

dilakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui efektifitas permen karet 

probiotik dalam menurunkan indeks plak gigi 

dan jumlah koloni Streptococcus sp. pada 

saliva. Diharapkan permen karet probiotik ini 

dapat membantu menurunkan indeks plak 

dan jumlah Streptococcus sp. pada saliva 

sehingga dapat mengurangi tingkat karies 

secara signifikan, terutama pada anak usia 

sekolah khususnya sekolah dasar dimana 

angka kejadian karies sangatlah tinggi. 



METODE 

Penelitian eksperimental dengan rancangan 

one groups pre and post test design. 

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Durian. 

Kriteria inklusi penelitian ini adalah bersedia 

ikut serta dalam penelitian, bersedia 

mengikuti instruksi peneliti selama 

penelitian, secara klinis kondisi umum baik 

dan memungkinkan untuk dilakukan 

penelitian, sudah dibekali Dental Health 

Education. Kriteria eksklusi penelitian ini 

adalah Mengonsumsi obat-obatan yang 

mempengaruhi karakteristik saliva. Sampel 

diambil dengan cara purposive sampling. 

Berdasarkan rumus besar sampel didapatkan 

minimal 8 sampel. Pengambilan data 

dilakukan dengan mengukur indeks plak dan 

jumlah koloni Streptococcus sp. saliva 

sebelum dilakukan intervensi. Kemudian 

subjek penelitian kelompok intervensi 

pengonsumsian permen karet selama 14 hari. 

Sesudah diberikan intervensi dilakukan 

pengukuran indeks plak dan jumlah koloni 

Streptococcus sp. saliva. Variabel bebas 

penelitian ini adalah pemberian perlakuan 

yaitu konsumsi permen karet probiotik 

sedangkan variabel antara adalah indeks plak 

dan variable terikat penelitian ini adalah 

jumlah koloni Streptococcus sp. Saliva Pada 

penelitian dilakukan uji normalitas data 

dengan uji Saphiro-Wilk. Perbedaan skor 

indeks plak dan jumlah koloni Streptococcus 

sp. saliva sebelum dengan sesudah pemberian 

permen karet probiotik menunjukan 

distribusi normal dengan uji Saphiro-Wilk, 

sehingga selanjutnya dilakukan uji hipotesis 

berpasangan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Permen karet probiotik mampu menurunkan 

Indeks plak dan Jumlah koloni Streptococcus 

sp. . Analisis uji t berpasangan menunjukan 

indeks plak sebelum diberi permen karet 

probiotik 2,30 ± 0,19 berbeda bermakna 

dengan indeks plak sesudah 1,92 ± 0,30(p < 

0,05). Analisis uji t berpasangan menunjukan 

jumlah koloni Streptococcus 

sp.(106CFU/ml) saliva sebelum diberi 

permen karet probiotik 225,60 ± 53,66 

berbeda bermakna dengan jumlah 

koloniStreptococcus sp. (106CFU/ml) saliva 

sesudah 113,90 ± 28,88 (p < 0,05) dengan 

korelasi sangat kuat antara indeks plak 

dengan jumlah koloni Streptococcus sp. 

 

Penelitian ini menunjukan adanya pengaruh 

pemberian permen karet probiotik terhadap 

indeks plak gigi dan jumlah koloni bakteri 

Streptococcus sp. pada saliva. Penelitian ini 

diikuti oleh 10 orang Kelurahan Durian pada 

periode penelitian. Karakteristik subjek 

penelitian sesuai dengan kriteria inklusi 



sehingga subjek penelitian dapat 

merefleksikan secara benar hal-hal yang 

memang dimiliki oleh populasi target. 

Seluruh subjek penelitian mengikuti pretest 

maupun posttest. Pemberian permen karet 

yang mengandung Lactobacillus reuteri 

dilakukan selama 14 hari. Pemberian permen 

karet selama 14 hari dilakukan karena 

dibutuhkan waktu 14 hari sehingga terjadi 

kolonisasi rongga mulut oleh Lactobacillus 

reuteri. 14 Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat penurunan bermakna indeks plak 

gigi sesudah perlakuan yaitu mengonsumsi 

permen karet probiotik selama 14 hari. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh 

Vivekananda pada tahun 2010 terhadap 

pasien periodontitis menyatakan bahwa 

permen karet yang mengandung probiotik 

dapat mengurangi indeks plak gigi secara 

signifikan. 15 Selisih rerata indeks plak 

sebelum dan sesudah perlakuan pada 

penelitian ini lebih kecil dibandingkan 

dengan penelitian sebelumnya oleh 

Vivekananda 15, yaitu sebesar 0,38 pada 

penelitian ini dan 0,41 pada penelitian 

sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada 

penelitian ini perlakuan diberikan sebanyak 

satu kali per hari selama 14 hari, sedangkan 

pada penelitian sebelumnya diberikan satu 

kali per hari selama 42hari. Bakteri 

Lactobacillus reuteri yang terkandung pada 

permen karet probiotik memiliki beberapa 

mekanisme dalam penghambatan 

penumpukan plak gigi. Bakteri Lactobacillus 

reuteri yang terkandung pada permen karet 

probiotik akan merubah kondisi rongga 

mulut sehingga kondisi rongga mulut tidak 

ideal untuk pertumbuhan bakteri pembentuk 

plak.16 Lebih lanjut, Lactobacillus reuteri 

melakukan penghambatan perlekatan bakteri 

Streptococcus sp. pada permukaan gigi oleh 

karena mekanisme pencegahan koagregasi 

bakteri kolonisasi sekunder pada permukaan 

gigi.15 Penelitian ini menunjukkan terdapat 

penurunan bermakna jumlah koloni 

Streptococcus sp. saliva sesudah perlakuan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Caglar yang 

dilakukan pada tahun 2007 terhadap dewasa 

usia 21 – 24 tahun menyatakan bahwa 

permen karet yang mengandung probiotik 

dapat mengurangi jumlah bakteri 

Streptococus mutans secara signifikan.17 

Lactobacillus reuteri memproduksi zat 

reuterin yang dapat berfungsi sebagai 

antimikroba yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri sehingga pertumbuhan 

bakteri Streptococcus sp. dalam saliva dapat 

ditekan. Reuterin yang dihasilkan berfungsi 

sebagai bacteriostatic dengan menghambat 

deoxyribonucleotide reductase yang 



berfungsi sebagai enzim dalam sintesis 

Lactobacillus reuteri juga merangsang 

terjadinya modulasi sistem imun sehingga 

dapat menjaga homeostasis sistem imun 

rongga mulut yang menyebabkan penurunan 

jumlah bakteri Streptococcus sp. saliva. 

Sistem imun rongga mulut mengalami 

stimulasi oleh bakteri Lactobacillus reuteri 

yang terkandung dalam permen karet 

probiotik dengan mekanisme peningkatan 

proinflammatory cytokines.10 Selain itu, hasil 

penelitian menunjukkan terdapat korelasi 

bermakna antara indeks plak gigi dan jumlah 

koloni Streptococcus sp. saliva sesudah 

perlakuan. Korelasi antara indeks plak dan 

jumlah koloni bakteri Streptococcus sp. 

menunjukkan korelasi positif yang berarti 

semakin menurunnya indeks plak maka 

jumlah koloni Streptococcus sp. saliva juga 

akan semakin menurun dengan kekuatan 

korelasi yang sangat kuat. Lingkungan yang 

cocok bagi bakteri kariogenik untuk 

berkembang biak adalah pada saat aliran 

saliva berkurang dan kontak antara plak gigi 

dengan substrat meningkat. Dengan 

terjadinya penurunan indek plak pada gigi, 

maka lingkungan untuk rongga mulut 

menjadi kurang cocok untuk pertumbuhan 

bakteri kariogenik untuk tumbuh oleh karena 

plak gigi merupakan tempat bakteri 

berkolonisasi, sehingga berkurangnya plak 

gigi maka terjadi penurunan tempat bakteri 

untuk menempel dan berkolonisasi. 19 

Penurunan indeks plak dan jumlah koloni 

bakteri Streptococcus sp. dengan penggunaan 

permen karet probiotik menjadikan permen 

karet probiotik berpotensi untuk menurunkan 

risiko karies gigi. Hal tersebut dapat menjadi 

dasar upaya preventif untuk menanggulangi 

kasus karies gigi di Kelurahan Durian. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa permen karet probiotik 

dapat menurunkan indeks plak gigi yang 

berpengaruh terhadap penuunan jumlah 

koloni Streptococcus sp. saliva Kelurahan 

Durian sesudah pemberian permen karet 

probiotik, sehingga permen karet probiotik 

terbukti efektif dalam mencegah karies 

melalui penurunan indeks plak gigi dan 

jumlah koloni Streptococcus sp. Saliva 
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