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ABSTRAK 

Kanker mulut adalah kanker yang terjadi pada jaringan dinding mulut, bibir, lidah, gusi, 

atau langit-langit. Kanker mulut juga dapat terjadi pada jaringan di tenggorokan (faring) dan 

kelenjar ludah. Kanker mulut disebabkan oleh tumbuhnya jaringan abnormal di dalam mulut. 

Gejala kanker mulut yang umumnya dirasakan adalah sariawan yang tidak kunjung sembuh, 

muncul bercak putih atau merah, serta rasa sakit di dalam mulut. Tujuan umum pada penyuluhan 

ini, yaitu untuk membantu masyarakat mengetahui dan mampu memelihara dan meningkatkan 

status kesehatannya. Metode yang digunakan dalam kegiatan melalui serangkaian tahap antara 

lain dengan bersosialisasi. Program ini sangat bermanfaat dan membawa hasil bagi masyarakat. 

Hasil yang dicapai program ini di mulai dari pendataan, musyawarah dengan tokoh masyarakat 

untuk terus memberikan motivasi pada masyarakat untuk tetap semangat meningkatkan status 

kesehatannya. Banyak Masyarakat yang tidak mau datang ke program ini karena gengsi, 

dukungan dari seluruh warga mau ikut serta dalam memberi support dan menjaga keamanan saat 

itu danadanya motivasi keluarga untuk meningkatkan status kesehatannya. Dan akhirnya 

Motivasi yang terus menerus, berusaha memberi pengetahuan dan pemahaman tentang kanker 

mulut dan karies gigi. Untuk mencegah timbulnya karies gigi dan kanker mulut maka dapat 

dilakukan dengan mengonsumsi air jahe. 

Kata kunci: Kanker mulut, Karies gigi 

ABSTRACT 

Oral cancer is cancer that occurs in the lining of the mouth, lips, tongue, gums, or palate. Oral 

cancer can also occur in the tissues in the throat (pharynx) and salivary glands. Oral cancer is 

caused by the growth of abnormal tissue in the mouth. Symptoms of oral cancer that are 

generally felt are canker sores that do not go away, white or red patches appear, and pain in the 

mouth. The general purpose of this counseling is to help the community know and be able to 



maintain and improve their health status. The method used in the activity goes through a series 

of stages, including socializing. This program is very useful and brings results for the 

community. The results achieved by this program started from data collection, consultation with 

community leaders to continue to motivate the community to keep the spirit of improving their 

health status. Many people do not want to come to this program because of their prestige, 

support from all residents who want to participate in providing support and maintaining security 

at that time and the motivation of the family to improve their health status. And finally, 

continuous motivation, trying to provide knowledge and understanding about oral cancer and 

dental caries. To prevent dental caries and oral cancer, it can be done by consuming ginger 

water. 
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PENDAHULUAN 

Kanker mulut adalah kanker yang terjadi 

pada jaringan dinding mulut, bibir, lidah, 

gusi, atau langit-langit. Kanker mulut juga 

dapat terjadi pada jaringan di tenggorokan 

(faring) dan kelenjar ludah. Kanker mulut 

disebabkan oleh tumbuhnya jaringan 

abnormal di dalam mulut. Gejala kanker 

mulut yang umumnya dirasakan adalah 

sariawan yang tidak kunjung sembuh, 

muncul bercak putih atau merah, serta rasa 

sakit di dalam mulut. Awalnya, kanker ini 

tentu tidak langsung tumbuh begitu saja, tapi 

didahului dengan munculnya luka di mulut 

yang sekilas mirip sariawan tapi tidak 

kunjung sembuh. Meski namanya kanker 

mulut alias kanker oral, kondisi ini tidak 

hanya berkembang di mulut. Bagian dasar 

mulut dan langit-langit atas yang lunak atau 

keras pun, dapat turut menjadi area sasaran 

kanker jenis ini. Bahkan, area sekitar mulut 

seperti sinus atau tenggorokan tepat di 

belakang mulut (orofaring) juga bisa terkena 

oleh sel kanker. Hanya saja, pertumbuhan 

kanker ini memang umumnya terjadi di 

mulut, lidah, gusi, dan bibir. Kanker oral 

jarang dideteksi di awal. Kebanyakan kasus 

penyakit ini biasanya ditemukan setelah 

penyebarannya sampai ke kelenjar getah 

bening di leher.  Jika tidak didiagnosis dan 

diobati dengan segera, kanker mulut dapat 

berisiko mengancam nyawa. Itu sebabnya, 

deteksi sejak dini adalah kunci penting 

untuk mencegah agar kanker mulut tidak 

berkembang lebih serius. 

Penyebab Kanker Mulut  

Kanker mulut bisa menyerang lidah, bibir, 

gusi, pipi bagian dalam, langit-langit mulut, 

hingga tenggorokan. Penyebab kanker mulut 

diduga berkaitan dengan faktor keturunan, 

kebiasaan merokok, serta infeksi virus. 

Kanker mulut terbentuk ketika sel-sel di 

bagian mulut, termasuk lidah, gusi, dan bibir 

mengalami perubahan sifat (mutasi) genetik. 

Perubahan ini membuat sel terus tumbuh 

dan berkembang biak hingga membentuk 

kanker. 

Tidak jelas apa yang menyebabkan sel-sel di 

mulut mengalami mutasi, tetapi diketahui 



ada beberapa faktor yang dapat 

meningkatkan risiko seseorang untuk 

terkena kanker mulut. Salah satunya adalah 

jika ada keluarga kandung yang pernah 

menderita kanker. 

Selain adanya riwayat kanker di dalam 

keluarga, penyakit ini juga lebih berisiko 

terjadi pada orang-orang yang memiliki 

beberapa faktor risiko berikut: 

1. Merokok 

2. Sering mengonsumsi minuman 

beralkohol 

3. Sering mengunyah buah pinang 

4. Sering terpapar sinar matahri 

5. Kurang menjaga kebersihan mulut 

6. Memiliki pola makan yang kurang 

baik 

Menderita penyakit tertentu, seperti: 

1. Infeksi HPV 

2. Infeksi herpes mulut 

3. Penyakit yang dapat menurunkan 

sistem kekebalan tubuh, misalnya 

HIV/AIDS 

4. Penyakit genetik tertentu, seperti 

anemia FAnconi atau diskeratosis 

kongentinal. 

Gejala dan Cara Mengatasi Kanker 

Mulut 

Pada beberapa orang, perubahan yang 

terjadi pada jaringan mulut akibat kanker 

mulut dapat tidak disadari karena dianggap 

sebagai hal yang tidak berbahaya. Tanda-

tanda perubahan yang perlu diwaspadai, 

antara lain: 

 Sariawan yang tidak kunjung 

sembuh hingga berminggu-minggu. 

 Sariawan yang disertai dengan 

perdarahan. 

 Bercak merah atau putih dalam 

mulut. 

 Benjolan atau penebalan di dinding 

dalam mulut yang tidak kunjung 

hilang. 

 Gigi yang goyang tanpa penyebab 

yang jelas. 

Selain perubahan pada jaringan di dalam 

mulut, gejala yang bisa dirasakan oleh 

penderita kanker mulut adalah: 

 Rasa sakit di dalam mulut, terutama 

di 

 Sulit atau sakit saat menelan serta 

mengunyah. 

 Rahang terasa kaku atau sakit. 

 Sakit tenggorokan. 

 Perubahan suara atau cara bicara 

(misalnya menjadi cadel). 

 Mengalami kesulitan saat bicara. 

Kanker mulut yang sudah memasuki 

stadium lanjut tidak hanya terjadi di dalam 

mulut. Pada stadium ini, sel-sel kanker 

sudah menyebar dan menyebabkan benjolan 

https://www.alodokter.com/sariawan


di leher akibat pembengkakan kelenjar getah 

bening. Jahe dapat memainkan peran 

penting dalam mengontrol pertumbuhan dan 

proliferasi tumor dengan menginduksi 

apoptosis, upregulation gen supresor tumor, 

dan penghambatan faktor angiogenik (faktor 

pertumbuhan endotel vaskular). 

Penyelidikan telah menunjukkan bahwa 

konstituen, seperti 6-gingerol, 6-shogaol, 6-

paradol, zingerone, dan zerumbone, 

memiliki sifat antitumor utama. 6-shogaol 

menyebabkan kematian apoptosis pada jalur 

kanker prostat manusia, sedangkan 6-

gingerol menghambat aktivasi NF-kB, Bcl-2 

dan bertahan dan mengaktifkan siklus p53, 

Bax, dan G0-G1 melalui downregulasi 

cyclin D1. Aktivitas gingerol telah terbukti 

efektif melawan kanker payudara, usus 

besar, prostat, dan leukemia promyelocytic. 

METODE 

Metode yang digunakan dalam kegiatan 

melalui serangkaian tahap antara lain 

dengan sosialisasi, pelatihan, dan 

pendampingan dengan memberikan 

pendidikan kesehatan tentang meningkatkan 

status kesehatannya. Kanker mulut 

terkadang tidak menimbulkan keluhan, 

namun Anda tetap disarankan untuk ke 

dokter gigi secara rutin agar pertumbuhan 

gigi belakang terpantau dari waktu ke 

waktu. Membiasakan diri berkunjung ke 

dokter gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali 

juga penting agar kesehatan gigi dan mulut 

terus terjaga.Memberikan reward bagi 

masyarakat yang telah mengikuti 

penyuluhan ini, memberikan door prize usai 

kegiatan pelayanan kesehatan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adapun sasaran dari kegiatan pengabdian 

masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan 

Pandau Hulu 1 Kecamatan Medan Kota 

Waktu pelaksanaan penyuluhan pada pukul 

10.00 WIB –12.00 WIB. Maka dari itu bila 

sariawan tidak sembuh dalam 2 minggu 

segera periksakan ke dokter. Faktor-faktor 

yang menyebabkan terjadinya karies gigi 

adalah host, substrat (makanan), 

mikroorganisme penyebab karies dan waktu. 

KESIMPULAN 

Program ini di mulai dari pendataan, 

musyawarah dengan tokoh masyarakat 

untuk menentukan berapa banyak 

masyarakat yang peduli terhadap kondisi 

kesehatan rongga mulut. Awalnya Kegiatan 

ini pada masyarakat dengan Penyuluhan 

tentang manfaat jahe dalam mencegah 

kanker mulut dan karies gigi sempat di tolak 

beberapa masyarakatuntuk hadir namun 

dengan adanya kerjasama dengan kader di 

tempat akhirnya penyuluhan ini dapat 

terlaksana dengan baik. Mereka di berikan 

pendidikan kesehatan mengenai kanker 

https://www.alodokter.com/pembengkakan-kelenjar-getah-bening
https://www.alodokter.com/pembengkakan-kelenjar-getah-bening


mulut dan karies gigi, mereka sangat 

antusias dengan bertanya-tanya kepada 

penyuluh/pembicara dan bagaimana cara 

mencegah bahkan pengobatannya. 
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