
 

 1 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Karies adalah kerusakan yang terbatas pada jaringan gigi mulai dari 

email gigi hingga menjalar ke dentin. Proses karies ditandai dengan terjadinya 

demineralisasi pada jaringan keras gigi, akibat lepasnya bahan organiknya. 

Penyebab karies bersifat multifaktorial, diantaranya yaitu faktor-faktor 

penting seperti host, agent, mikroorganisme, substrat and time. Bakteri 

rongga mulut memetabolisme karbohidrat (substrat) sehingga menghasilkan 

asam dan menyebabkan demineralisasi gigi pada permukaan email (Miller, 

2006). 

Di Indonesia karies gigi memiliki pravelensi dengan derajat keparahan 

yang cukup tinggi. Menurut data yang diperoleh berdasarkan Survey 

Kesehatan Rumah Tangga  (SKRT) tahun 2004, karies gigi merupakan 

masalah dalam kesehatan gigi dan mulut di Indonesia dengan pravelensi 

90,05% (Kartikasari, 2014). Karies merupakan suatu penyakit pada jaringan 

keras gigi, yaitu email, dentin dan sementum yang disebabkan aktivitas 

karbohidrat yang difermentasikan. Karbohidrat yang difermentasikan akan 

menghasilkan asam dan akan menurunkan pH normal dalam rongga mulut 

sehingga terjadi demineralisasi pada permukaan gigi (Kidd, 2005).  

Salah satu cara untuk mengatasi dan mencegah terjadinya karies 

adalah dengan pemberian bahan antikariogenik yang dapat menghambat 
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perkembangannya dan memicu remineralisasi. Remineralisasi  merupakan 

suatu proses perbaikan kristal hidroksiapatit dengan cara pemberian bahan 

yang mengandung banyak mineral anorganik pada permukaan gigi yang telah 

kehilangan mineral sehingga mampu meningkatkan kekerasan dan kekuatan 

gigi (Kidd, 2005 ; Miller, 2006).  

Casein  pada CPP-ACP termasuk jenis phospo-protein yang terdiri 

dari asam amino yang berikatan dengan ikatan peptida. Kasein juga 

mengandung kalsium fosfor dan magnesium. Menurut Reynolds et al. (2009) 

suatu agen yang mengandung kalsium dan fosfat  dengan atau tanpa adanya 

turunan kasein dapat mengurangi resiko terjadinya karies. Berdasarkan 

penelitian tersebut ditemukan bahwa kasein yang merupakan protein dalam 

susu yang berinteraksi dengan kalsium dan fosfat. Hasil penemuan tersebut 

dikenal dengan Casein Phospopeptides-Amorphous Calcium Phospate (CPP-

ACP) (Al-Batayneh, 2009). 

CPP-ACP adalah bahan antikariogenik yang dapat meremineralisasi 

lesi pada permukaan email dan dentin. Pemberian CPP-ACP secara rutin 

dapat menggantikan kalsium yang hilang akibat proses demineralisasi pada 

gigi (Wei, 2005). Casein Phospopeptides-Amorphous Calcium Phospate 

(CPP-ACP) memiliki kemampuan untuk mengikat kalsium dan fosfat dan 

menstabilkan dalam bentuk amorf (non kristal) kemudian berdifusi ke dalam 

email gigi dan meningkatkan remineralisasi email gigi serta mengurangi 

terjadinya demineralisasi (Reynolds et al, 2009).  
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Hasil penelitian in vitro oleh Kargul di Universitas Marmara Turkey 

membuktikan bahwa kadar 10% CPP-ACP meimliki efek remineralisasi 

terhadap email gigi. Efek antikariogenik yang dihasilkan CPP-ACP melalui 

mekanisme terlokalisasinya ion kaslium dan fosfat pada permukaan gigi. 

Penelitian terdahulu menunjukkan  efek pemberian topikal CPP-ACP pada 

hari ke 3, 14 dan 28 memperlihatkan kadar kalsium, fosfat dan pH saliva 

tertinggi setelah 28 hari aplikasi (Maki Oshiro, 2007). 

Hasil remineralisasi dapat dilihat pada morfologi permukaan enamel 

gigi dengan menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM) yang 

memiliki kelebihan perbesaran obyektif mencapai sepuluh nanometer 

(Aprinintyaswati, 2013). Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk 

mengetahui pengaruh aplikasi CPP-ACP terhadap remineralisasi gigi. 

Dalam Islam kita dianjurkan untuk bertawakal dan berikhtiar, karena 

setiap penyakit ada obatnya seperti manfaatnya madu berguna untuk manusia 

menyembuhkan luka, begitu hal juga dengan karies gigi Allah menciptakan 

manusia dalam bentuk yang sempurna hingga memiliki akal dan fikiran 

hingga mampu memperbaharui ilmu dan menemukan obatnya. 

Dari riwayat Imam muslim dia berkata bahwa Nabi bersabda, 

اَء، بََرأَ بِإِْذِن هللاِ َعزَّ َوَجلَّ  َواُء الدَّ  لُِكلِّ َداٍء َدَواٌء، فَإَِذا أََصاَب الدَّ

“setiap penyait memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan 

penyakitnya maka dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa 

Ta’ala.” (HR. Muslim). 
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Hadits di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa semua 

penyakit yang menimpa manusia maka Allah  turunkan obatnya. Manusia 

hanya mampu berusaha dan berdo’a.  Oleh karena itu  seseorang harus 

bersabar untuk selalu berobat dan terus berusaha untuk mencari obat ketika 

sakit sedang menimpa kepadanya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : “ Bagaimanakah Pengaruh Aplikasi CPP-ACP (Casein 

Phosphopeptides-Amorphous Calcium  Phosphate) terhadap remineralisasi 

gigi ? ”   

C. Tujuan 

1. Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh 

pemberian Casein Phosphopeptide-Amorphous Calsium Phosphat (CPP-

ACP) terhadap remineralisasi pada gigi. 

2. Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh Aplikasi CPP-ACP terhadap 

remineralisasi gigi pada hari ke 1 dilihat dari tingkat mikroporositas. 

b. Untuk mengetahui pengaruh Aplikasi CPP-ACP terhadap 

remineralisasi gigi pada hari ke 3 dilihat dari tingkat mikroporositas 

c. Untuk mengetahui pengaruh Aplikasi CPP-ACP terhadap 

remineralisasi gigi pada hari ke 7 dilihat dari tingkat mikroporositas. 
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d. Untuk mengetahui waktu yang efektif untuk CPP-ACP dalam proses 

remineralisasi dengan cara mengukur diameter mikroporositas gigi. 

e. Untuk mengetahui waktu perbedaan tingkat mikroporositas pada 1, 3 

dan 7 hari. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan  

Memberi masukan terhadap ilmu pengetahuan tentang pengaruh Aplikasi 

Casein Phosphopeptide-Amorphous Calsium Phosphat Fluor (CPP-ACP) 

terhadap remineralisasi gigi dilihat dari tingkat mikroporositas. 

2. Bagi Klinisi  

Sebagai pertimbangan bagi peneliti waktu yang lebih efektif untuk 

mengetahui mikroporositas mulai terjadinya proses  remineralisasi pada 

pemberian CPP-ACP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


