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ABSTRAK 

Karies gigi merupakan penyakit multifaktorial dan merupakan hasil dari kombinasi empat 

faktor prinsip yaitu: gigi sebagai host faktor, mikroorganisme pada biofilm biasanya 

streptokokus mutans, substrat terutama sukrosa dan faktor keempat yaitu waktu. Pendidikan 

manajemen diri pada penderita diabetes (DSME) menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan 

tentang diabetes dan meningkatkan keterampilan dibutuhkan untuk mengelola penyakit diabetes 

tujuan pendidikan diabetes adalah untuk memberikan pengetahuan dan pelatihan keterampilan, 

membantu orang mengidentifikasi hambatan, memfasilitasi pemecahan masalah dan mengatasi 

keterampilan untuk mencapai perilaku perawatan diri dan perubahan perilaku yang efektif. 

Kata kunci : Sistemik, Karies gigi 



ABSTRACT 

Dental caries is a multifactorial disease and is the result of a combination of four principal 

factors: the tooth as the host factor, the microorganism in the biofilm, usually Streptococcus 

mutans, the substrate, especially sucrose, and the fourth factor, time. Self-management education 

in people with diabetes (DSME) indicates an increase in knowledge about diabetes and increases 

the skills needed to manage diabetes. The goals of diabetes education are to provide knowledge 

and skills training, help people identify barriers, facilitate problem solving and overcome skills to 

achieve self-care behaviors. and effective behavior change. 
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PENDAHULUAN 

Gigi tidur merupakan suatu keadaan 

patologis di mana gigi tidak dapat erupsi 

dengan normal, yang pertumbuhannya 

terhalang hingga mengakibatkan gigi tidak 

dapat keluar atau tumbuh secara normal.1 

Kondisi ini dapat terjadi karena tidak 

tersedianya ruangan yang cukup pada rahang 

untuk tumbuhnya gigi dan angulasi yang 

tidak benar dari gigi tersebut. Gigi tidur biasa 

terjadi pada gigi belakang ketiga /molar 

ketiga rahang atas dan rahang bawah, dalam 

keadaan normal gigi tersebut tumbuh antara 

usia 16 sampai 24 tahun bahkan bisa lebih 

dari usia tersebut.2 Seringkali gigi molar 

ketiga ini tumbuh tidak sempurna atau 

tumbuh di posisi yang tidak tepat karena 

terhalang oleh gigi tetangga, tulang atau 

Penyebab Gigi Tidur 

Gula merupakan faktor diet yang paling 

penting dalam perkembangan karies gigi yang 

menjadi penyakit paling umum di dunia. 

Terdapat hubungan yang signifikan antara 

konsumsi gula dan tingkat kejadian karies 

meskipun telah menggunakan fluoridasi air 

minum dan penggunaan pasta gigi yang 

mengandung fluoride. Kesehatan gigi 

tergantung pada jenis makanan yang di 

konsumsi, jumlah konsumsi dan seberapa 

sering mengkonsumsi makanan. Sekitar 90% 

makanan menjadi gula atau pati yang 

memungkinkan bakteri pada plak 

menghasilkan asam setelah 20 menit 

menyebabkan hilangnya mineral gigi sehingga 

terjadi karies. Zat asam yang terdapat pada 

minuman berkarbonasi menyebabkan erosi 

pada email lebih buruk dibandingkan asam 

yang dihasilkan bakteri dari gula dan minuman 

manis. 



Analisis kesehatan masyarakat pada anak-

anak sebelumnya tentang rekomendasi 

intake gula ≤10% dari asupan energi tidak 

dapat lagi diterima. FDI merekomendasikan 

pengurangan konsumsi gula dibawah 5% 

dari total asupan energi. Beban karies gigi 

dewasa jauh lebih besar dan menyarankan 

pemenuhan asupan gula yang rendah 

sepanjang hidup yaitu sebesar 2-3% dari 

asupan energi, meskipun penggunaan 

fluoride optimal. Karies tidak akan terjadi 

apabila konsumsi gula sangat rendah 

(Sheiham et al, 2014; AAPD, 2014). 

Rekomendasi WHO tahun 2002, tentang 

konsumsi gula kurang dari 10% dari total 

asupan energi per hari, saat ini 

direkomendasi pengurangan di bawah 5% 

dari total asupan energi per hari setara 

dengan sekitar 25 gram (sekitar 6 sendok 

teh) gula per hari untuk orang dewasa 

normal Body Mass Index (BMI). Batas yang 

disarankan pada asupan gula dalam draft 

pedoman berlaku untuk semua 

monosakarida (seperti glukosa, fruktosa) 

dan disakarida. Sebagian besar gula yang 

dikonsumsi saat ini "tersembunyi" dalam 

makanan olahan. Satu kaleng soda bergula 

berisi hingga 40 gram (sekitar 10 sendok 

teh) gula (WHO 2014). 

 

 

 

 

 

METODE 

 Pengobatan didasarkan pada model restoratif 

hanya mengembalikan gigi dan dalam jangka 

panjang dan tidak menghentikan proses 

penyakit. Asam yang dihasilkan oleh bakteri 

menyebar ke permukaan enamel dan dapat 

melarutkan kalsium dan fosfat, yang 

kemudian berdifusi keluar dari gigi. Filosofi 

perawatan Cambra adalah penilaian setiap 

pasien untuk indikator penyakit individu 

yang unik, faktor risiko dan faktor protektif 

untuk menentukan penyakit karies gigi saat 

ini dan masa depan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Metode yang digunakan untuk memprediksi 

potensi erosi dari minuman ringan dan 

mensimulasikan ketika minuman memasuki 

mulut. Minuman cola memiliki lebih dari 

sepuluh kali lipat potensi erosi dari jus jeruk 

dalam menit pertama setelah terpapar. Potensi 

erosi yang tinggi berhubungan dengan pH 

minuman cola yang dibandingkan dengan jus. 

Keadaan mulut kering atau laju aliran saliva 

yang rendah menyebabkan minuman 

cenderung menempel pada gigi untuk waktu 

yang lama. Hal ini menunjukkan efek 

perlindungan dari protein saliva dengan 

meningkatnya potensi erosi dalam menit 

pertama paparan minuman. Kecepatan erosif 

atau potensi erosi awal melebihi kecepatan 

desorpsi.  

 

 

 



KESIMPULAN 

Pentingnya peran gula sebagai penyebab 

karies selama ini kurang mendapat 

perhatian dalam strategi penanggulangan 

karies, salah satu alasan bahwa karies 

dipertimbangkan sebagai penyakit 

multifaktorial. Gula menghasilkan substrat 

untuk bakteri kariogenik berkembang yang 

menghasilkan asam dan menyebabkan 

demineralisasi. Penanganan karies selama 

ini tidak memperhatikan proses 

fundamental ini, saat karies menjadi 

penyakit yang banyak diderita dan menjadi 

beban sosial dan individu karena besarnya 

biaya yang dikeluarkan. Salah satu alasan 

gagalnya pengendalian karies karena 

mengabaikan poin fundamental bahwa 

karies meningkat secara progresif tidak 

hanya pada anak-anak juga pada tingkat 

individu seiring dengan pertambahan usia. 

Karies gigi dilihat sebagai penyakit kronis 

yang berkembang seumur hidup (Quadri 

et.al, 2015; Sheiham et al, 2015). 
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