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ABSTRACT
Background: Patients who have lost their teeth can use dentures as an alternative treatment. The use of dentures must also
be followed by adequate cleaning. One of several alternative to clean dentures is to use citronella grass (Cymbopogon
nardus) which contains active compounds that can reduce the growth of Candida albicans. Objective: To determine the
effect of immersion duration of acrylic resin plate in citronella grass on the growth of Candida albicans. Method: The
method of this study was experimental laboratory research using 27 samples of acrylic resin plates which were divided into
3 negative control groups, 3 positive control groups and 3 groups using cintronella grass extract with a concentration of
50% with an immersion time of 4 hours, 6 hours and 8 hours. Results: the group with immersion time of 4 hours, 6 hours
and 8 hours showed a significant difference to the negative control group, as well as a non-significant difference to the
positive control group. Conclusion: The citronella extract group with a concentraition of 50% had a significant
effectiveness against the negative control group and the same effectiveness against the positive control group.
Keywords: Dentures, Acrylic resin, Citronella grass (Cymbopogon nardus), Candida albicans.

LATAR BELAKANG
Masalah kesehatan gigi dan mulut di Indonesia
masih seringkali terabaikan. Menurut laporan nasional
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013
indeks DMF-T Indonesia adalah 4,6 dan pada tahun 2018
meningkat menjadi 7,1.1-2 Berdasarkan data indeks DMFT pada tahun 2018 ini, Indonesia masuk dalam kategori
DMF-T sangat tinggi.3 Tingginya angka DMF-T di
Indonesia ini menandakan kurangnya kesadaran dari
masyarakat Indonesia untuk menjaga kebersihan mulut.
Kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan mulut
dapat menyebabkan berbagai masalah seperti karies
hingga kehilangan gigi. Pada pasien yang mengalami
kehilangan gigi, salah satu alternatif perawatan yang
dapat dilakukan adalah penggunaan gigi tiruan.
Resin akrilik merupakan bahan yang umum
digunakan pada pembuatan gigi tiruan. Sifat fisik yang
kuat dan estetik yang baik menjadi alasan penggunaan
resin akrilik sebagai bahan pembuatan basis gigi tiruan.4
Namun, gigi tiruan yang terbuat dari resin akrilik ini
memiliki sifat porus.
Porus yang terdapat pada
permukaan basis tiruan ini dapat menjadi tempat
terakumulasinya plak yang dapat menjadi tempat
kolonisasi bagi mikroorganisme salah satunya adalah
Candida albicans.5
Candida albicans merupakan salah satu penyebab
utama dari denture stomatitis.6 Kemampuan Candida
albicans untuk menempel dan membentuk biofilm pada
permukaan gigi tiruan resin akrilik yang disertai dengan
kebersihan mulut dari pengguna gigi tiruan yang buruk,
menjadi salah satu penyebab dari denture stomatitis
tersebut.7 Menjaga kebersihan gigi tiruan dengan cara
membersihkan secara kimiawi dan mekanik merupakan
cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi
kemungkinan terjadinya denture stomatitis.8
Pembersihan gigi tiruan secara mekanik dapat
dilakukan dengan cara menyikat dengan sikat gigi, atau
secara kimiawi dengan larutan kimia maupun gabungan
keduanya.9 Pembersihan secara mekanik ini paling
banyak digunakan karena dianggap paling mudah dan
murah.8 Mekanisme kerja pembersihan secara mekanik

hanya mampu membersihkan kotoran berukuran besar,
sedangkan pembersihan dengan cara kimiawi dapat
mengurangi jumlah organisme yang terdapat pada gigi
tiruan.10
Sehingga
pembersihan
dengan
mengkombinasikan keduanya dianggap lebih efektif
dibandingkan pembersihan dengan cara penyikatan
saja.11 Larutan kimia yang digunakan dalam perendaman
gigi tiruan adalah alkaline peroxide atau chlorhexidine
gluconate.9 Namun, larutan kimia yang beredar dipasaran
ini memiliki harga yang relatif mahal.12 Selain harga
yang mahal larutan pembersih seperti chlorhexidine juga
dapat mempengaruhi porusitas dari permukaan resin
akrilik, sehingga dibutuhkan alternatif lain sebagai
larutan pembersih gigi tiruan.13
Indonesia merupakan salah satu negara penghasil
bahan alam terbesar didunia. Hal ini dapat dilihat dari
total eksport bahan alam Indonesia dipasar dunia yang
mencapai 21,06%.14 Bahan alam ini dapat dimanfaatkan
menjadi bahan alternatif pembuatan larutan pembersih
gigi tiruan. Salah satu bahan alam yang dapat digunakan
sebagai larutan pembersih gigi tiruan ini adalah sereh
wangi (Cymbopogon nardus). Selain mudah untuk
dibudidayakan bahan alam ini memiliki kadungan
sitronela dan geraniol yang memiliki sifat antibakteri dan
antijamur.15-16
Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan oleh Lely et al (2017) sereh wangi
(Cymbopogon nardus) memiliki rata-rata diameter
hambat 19,4 ± 15 mm terhadap Candida albicans.16
Namun, pada penelitian terdahulu masih belum
dilakukan penelitian terhadap lama perendaman yang
efektif terhadap pertumbuhan Candida albicans. Hal ini
yang menarik perhatian penulis untuk melakukan
penelitian mengenai lama durasi perendaman plat resin
akrilik dalam ekstrak sereh wangi (Cymbopogon nardus)
terhadap pertumbuhan Candida albicans.

BAHAN & METODE
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental
laboratoris. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium
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Microbiology Center of Research and Education
(MiCore) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti.
Tahapan pertama pada penelitian ini adalah
pembuatan ekstrak sereh wangi (Cymbopogon nardus).
Pembuatan ekstrak sereh wangi (Cymbopogon nardus)
dimulai dengan menjemur kering sereh wangi yang
diambil dari perkebunan Balittro, yaitu sebanyak 1 kg
yang nantinya akan menjadi 58,1 mL. Sereh wangi yang
sudah kering kemudian di haluskan hingga menjadi
serbuk. Serbuk yang telah dibuat dicampurkan dengan
etanol 96% dan didiamkan selama 2 hari pada suhu
kamar. Setelah itu larutan di difiltrasi dengan kertas
saring dengan ukuran lubang 20-25μm. Larutan yang
telah difiltrasi kemudian di uapkan menggunakan alat
rotary evaporator hingga didapatkan ekstrak yang kental.
Ekstrak ini memiliki konsentrasi 100%. Ekstrak sereh
wangi ini kemudian dicampur dengan menggunakan
aquades hingga didapatkan ekstrak dengan konsentrasi
50%.
Tahapan selanjutnya adalah pembuatan plat resin
akrilik. Malam merah berukuran 10 mm x 10 mm x 1
mm digunakan sebagai model untuk membuat lempeng
resin akrilik. Adonan gips dibuat sesuai dengan petunjuk
pabrik dan dimasukkan kedalam kuvet. Model malam
kemudian dimasukkan kedalam kuvet berisi adonan gips
dan dibiarkan mengeras. Setelah mengeras, permukaan
dari kuvet yang berisi gips dioleskan dengan vaseline.
Selanjutnya, kuvet bagian atas dipasang dan diberi
adonan gips. Setelah adonan mengering tunggu hingga
gips dingin kemudian dilakukan boiling out untuk
menghilangkan model malam, lalu buka kuvet. Bersihkan
sisa model malam yang masih ada, setelah bersih
didapatkan mould untuk meletakkan resin nantinya.
Bahan resin akrilik bubuk dan larutan dimasukkan ke
dalam mixing jar dengan perbandingan sesuai keterangan
pabrik dan diaduk hingga memasuki tahap dough stage.
Setelah itu, mould di olesi dengan cold mould seal
(CMS) lalu adonan resin akrilik di masukkan kedalam
mould. Lapisi permukaan resin akrilik dengan kertas
selofan, kemudian kuvet antagonisnya dipasang dan
ditekan menggunakan alat tekan. Setelah itu tahap
selanjutnya adalah melakukan curing. Kuvet yang telah
diisi tadi dimasukkan kedalam panci berisi air dengan
suhu 70°C selama 2 jam dan kemudian suhu dinaikkan
menjadi 100°C selama 2 jam sesuai dengan petunjuk
pada bahan. Setelah kuvet dikeluarkan dari panci, kuvet
dibiarkan dingin hingga mencapai suhu kamar. Setelah
suhu nya sudah sesuai lempeng akrilik dikeluarkan dan
kelebihan akrilik dibuang dan dirapikan menggunakan
stone bur, dan dihaluskan dengan kertas amplas.
Tahap berikutnya adalah pembuatan suspensi
Candida albicans. Candida albicans diambil dengan
menggunakan ose, lalu diletakkan pada media Sabouraud
dextrose broth, dan diinkubasi selama 48 jam pada suhu
37°C. Setelah suspensi Candida albicans telah dibuat,
selanjutnya Sampel plat resin akrilik yang telah disiapkan
disterilisasi dengan menggunakan autoclave. Setelah itu,
plat resin akrilik di masukkan kedalam suspensi Candida
albicans dan di inkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam.
Setelah didapat plat resin akrilik yang sudah
terkontaminasi Candida albicans, selanjutnya dilakukan
pembagian kelompok menjadi 9 kelompok, yaitu 3
kelompok kontrol positif menggunakan sodium
hypochlorite 0,5% dan 3 kontrol negatif menggunakan
BHI broth, dan 3 kelompok yang direndam di dalam
ekstrak sereh wangi (Cymbopogon nardus) yang dibagi
lagi berdasarkan waktu perendaman menjadi 4 jam, 6

jam, dan 8 jam. Waktu perendaman didalam ekstrak ini
didasarkan dari waktu tidur minimal hingga waktu tidur
optimal. Selanjutnya setiap sampel plat resin akrilik
dimasukkan kedalam microtubes. Setelah perlakuan
terhadap plat resin akrilik dilakukan, plat resin akrilik
tadi dibilas dengan menggunakan PBS. Setelah dibilas,
microtubes diisi dengan PBS lalu dilakukan vibrasi
dengan vorteks selama 30 detik untuk melepas Candida
albicans. Kemudian dilakukan spreading pada Sabouraud
Dextrose Agar dan diinkubasi selama 48 jam pada suhu
37°C. Langkah terakhir adalah melakukan perhitungan
koloni Candida albicans dengan pengukuran Colony
Forming Unit Permililiter (CFU/ml). Setelah hasil
penelitian didapat, selanjutnya dilakukan analisis data.
HASIL
Penelitian ini diketahui memiliki efek antibakteri
terhadap Candida albicans. Hal ini dapat dilihat dari
penurunan jumlah koloni Candida albicans pada media
saboraud dextrose agar seperti pada (Tabel 1).
Perhitungan jumlah koloni Candida albicans dihitung
dalam satuan Colony-forming Unit (CFU) yang terbentuk
pada media agar seperti pada (Gambar 1).
Untuk mengetahui pengaruh lama durasi
perendaman dilakukan pengujian dengan menggunakan
uji normalitas Shapiro-Wilk pada tiap waktu
perendaman. Pada waktu perendaman 4 jam, 6 jam dan 8
jam hasil dari uji normalitas yang didapat secara berturutturut adalah p = .220; p = 1.000; dan p = .220 yang
menunjukkan bahwa sebaran data normal, terlihat dari
nilai p > 0,05 (Tabel 2). Setelah diketahui bahwa sebaran
data adalah normal, maka dilanjutkan dengan uji OneWay Anova. Hasil dari uji One-Way Anova pada hasil
perendaman 4 jam, 6 jam dan 8 jam menunjukkan p =
0,000 atau p < 0,05 yang menunjukkan adanya perbedaan
bermakna (Tabel 3). Setelah uji One-Way Anova,
dilanjutkan dengan uji Post Hoc.
Berdasarkan uji Post Hoc (LSD) pada data
hasil perendaman ekstrak sereh wangi didapatkan hasil
kelompok kontrol negatif brain heart infusion (BHI)
pada waktu perendaman 4 jam, 6 jam dan 8 jam berbeda
bermakna dengan kelompok perlakuan ekstrak sereh
wangi (Cymbopogon nardus) 50% dengan waktu
perendaman 4 jam, 6 jam dan 8 jam (p=0,000; p=0,004
dan p=0,012). Hasil pada kelompok perlakuan dengan
waktu perendaman 4 jam, 6 jam dan 8 jam terdapat
perbedaan yang tidak bermakna pada setiap
konsentrasinya (p = 1,000 atau p > 0,05) (Tabel 4).
Tabel 1. Hasil pengukuran pertumbuhan Candida albicans
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Gambar 1. Koloni Candida albicans pada media agar dengan
tiga jenis perlakuan.

(A)
(B)
(C)

Ekstrak Sereh Wangi 50% (1) 4 jam, (2) 6 jam dan
(3) 8 jam.
Kontrol Positif Sodium hypochlorite 0,5% (1) 4
jam, (2) 6 jam dan (3) 8 jam.
Kontrol Negatif Brain Heart Infusion (1) 4 jam, (2)
6 jam dan (3) 8 jam.

Tabel 2. Uji Normalitas Pertumbuhan Candida albicans

Tabel 3. Uji One-Way Anova Pertumbuhan Candida albicans

Berdasarkan pada data hasil perhitungan colony
forming unit (CFU/ml) pada (Tabel 1) didapatkan hasil
bahwa pada perendaman 4 jam, 6 jam dan 8 jam
memiliki efektivitas yang sama yaitu jumlah koloni
Candida albicans yang tersisa adalah 0 CFU/ml. Hal ini
dapat disebabkan oleh konsentrasi ekstrak sereh wangi
yang digunakan dalam penelitian yaitu 50% dapat
menghambat pertumbuhan Candida albicans secara
merata pada perendaman 4 jam, 6 jam dan 8 jam.
Ekstrak sereh wangi (Cymbopogon nardus) 50%
memiliki efek antijamur terhadap Candida albicans. Hal
ini disebabkan oleh kandungan yang dimiliki oleh sereh
wangi. Kandungan seperti flavonoid, alkaloid dan
minyak atsiri yang terdapat pada sereh wangi memiliki
kemampuan antijamur yang mampu mengurangi
pertumbuhan Candida albicans. Minyak atsiri yang
terdapat pada sereh wangi dapat mengganggu proses
terbentuknya membran sel jamur dan dinding sel jamur.
Flavonoid menghambat sintesis asam nukleat,
menghambat fungsi membran sitoplasma dan
menghambat metabolisme energi sel pada Candida
albicans. Alkaloid yang dimiliki oleh sereh wangi juga
dapat menghambat pertumbuhan Candida albicans
dengan membentuk lubang pada membran sel sehingga
mengakibatkan kerusakan dan kematian terhadap sel
jamur.
KESIMPULAN
Dalam penelitian ini ekstrak sereh wangi dengan
konsentrasi 50% efektif dalam mengurangi pertumbuhan
Candida albicans dengan durasi perendaman 4 jam, 6
jam dan 8 jam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
ekstrak sereh wangi dengan konsentrasi 50% dapat
menjadi pertimbangan sebagai alternatif lain dari bahan
pembersih gigi tiruan.
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