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ABSTRAK 

Daun manggis bermanfaat mencegah bebagai macam kanker serta timbulnya karies gigi. 

Pasalnya, daun manggis memiliki senyawa yang sanggup menghancurkan sel-sel kanker serta 

mengurangi timbulnya karies gigi tanpa harus membunuh sel yang masih sehat. Daun 

manggis mengandung senyawa flavonoid, steroid dan saponin baik pada ekstrak 

maupun pada masing-masing fraksinya. 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 

penyuluhan/sosialisasi. Program ini kiranya bermanfaat dan memotivasi seluruh masyarakat 

Panduan Hulu Medan. Untuk mencegah dan menguragi timbulnya kanker mulut serta karies gigi 

dengan memanfaatkan bahan alami dan mudah di dapat seperti daun manggis. 

Kata kunci : daun manggis, mencegah kanker dan karies gigi 

 

ABSTRACT 

Mangosteen leaves are useful in preventing various types of cancer and the emergence of 

dental caries. The reason is, mangosteen leaves have compounds that can destroy cancer cells and 

reduce the incidence of dental caries without having to kill healthy cells. Mangosteen leaves 

contain flavonoid compounds, steroids and saponins both in the extract and in their respective 

fractions. 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 counseling/socialization. This program is expected to be useful and motivate the 



entire community of the Medan Hulu Guide. To prevent and reduce the incidence of oral cancer 

and dental caries by utilizing natural and easily available ingredients such as mangosteen leaves. 

Keywords: mangosteen leaf, prevent cancer and dental caries 

 

PENDAHULUAN 

Kesehatan mulut merupakan bagian 

mampu meningkatkan kualitas hidup. 

Kesehatan mulut yang terjaga dapat 

membantu Anda terhindar dari berbagai 

penyakit. Tidak hanya bau mulut tidak sedap 

atau karies, tapi juga kanker ,serangan 

jantung, stroke, diabetes, maupun persalinan 

prematur. Oleh sebab itu kita perlu menjaga 

kesehatan mulut kita dengan menggunakan 

pasta gigi, obat kumur, dan bahan erbal 

lainnya seperti daun manggis. 

Buah Manggis yang dalam bahasa 

latin disebut Garcinia mangostana Linn yang 

identik dengan julukan ratu buah tropis 

(Queen of tropical fruit) merupakan tanaman 

yang seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan, 

termasuk daun buahnya. Beberapa hasil 

penelitian yang telah dilakukan menyatakan 

terdapat banyak manfaat dari kulit Manggis, 

manfaatmanfaat tersebut meliputi 

penggunaan untuk tujuan kecantikan dan 

kesehatan. Saat ini terdapat banyak olahan 

dari ekstrak daun buah Manggis yang 

menghasilkan berbagai bentuk produk, 

sebagai contoh ialah kapsul serbuk daun 

manggis dan the daun manggis yang dapat 

diolah sendiri di dapur masyarakat. Dari 

berbagai produk yang beredar, Xhanton yang 

terdapat dalam ekstrak daun manggis paling 

banyak digunakan sebagai bahan 

utama.Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa xhanton memiliki aktivitas 

antioksidan, antiinflamasi, antialergi, 

antibakteri, antifungi, antitumor, dan 

antivirus. Hal tersebut yang membuat kulit 

manggis semakin populer.Xhanton 

merupakan komponen antioksidan paling 

penting dalam daun Manggis, kandungan 

xhanton pada daun manggis 27 kali lebih 

banyak daripada yang terkandung di dalam 

daging buah Manggis.  

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

2018 mencatat adanya kenaikan 

angka kanker mulut menjadi 

5,6 persen sedangkan pada Riskesdas 2013 

menunjukkan angka kanker mulut sebesar 

1,4 persen. Saat ini kanker mulut terbukti 

semakin mengintai pada kelompok usia 

produktif. Dahulu terjadi pada usia 40 

tahunan. 

 Karies gigi merupakan penyakit gigi 

dan mulut yang sering terjadi. Penyakit ini 

mencapai lebih dari 80% anak-anak di negara 



maju maupun negara berkembang. Di negara 

berkembang penyakit gigi dan mulut pada 

orang dewasa lebih buruk keadaannya, 

karena akumulasi penyakit yang tidak 

diobati.   

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam kegiatan 

melalui serangkaian tahap antara lain dengan 

penyluhan/sosialisasi, pelatihan dan 

pendampingan. Komunitas dibentuk melalui 

serangkaian kegiatan yaitu : pendukung dan 

tokoh masyarakat memberikan sosialisasi 

pencegahan kanker mulut dan karies gigi 

dengan menggunakan daun manggis 

memberikan pendidikan kesehatan tentang 

meningkatkan status kesehatan mulut.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Adapun sasaran dari kegiatan pengabdian 

masyarakat ini adalah masyarakat di 

Kelurahan Pandau Hulu 1 Kecamatan Medan 

Kota Waktu pelaksanaan penyuluhan pada 

pukul 09.00 WIB – 11.00 WIB.  Menjaga 

kesehatan gigi perlu diterapkan sejak usia 

dini, anak-anak perlu diajarkan tentang 

pentingnya mengosok gigi, menggunakan 

obat kumr yangbaik, dan menggunakan 

bahan-bahan herbal yang bagus seperti daun 

manggis agar gigi mereka tumbuh dengan 

baik, kerusakan gigi dapat dicegah dengan 

mengosok gigi sebelum tidur malam dan 

setelah sarapan pagi, hal ini perlu diterapkan 

sejak kecil, oleh karena itu peran ibu, guru 

dan petugas kesehatan sangat diperlukan 

untuk membantu anak membersihkan gigi. 

Serta untuk orang dewasa agar lebih 

meningkatkan kesehatan mulut agar terhindar 

dari kanker mulut dan mencegah timbulnya 

karies pada gigi. 

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 

pemanfaatan daun manggis untuk mencegah 

kanker mult dan karies gigi sempat di tolak 

beberapa masyarakat untuk hadir namun 

dengan adanya kerjasama dengan kader di 

tempat akhirnya penyuluhan ini dapat 

terlaksana dengan baik. Mereka di berikan 

pendidikan kesehatan mengenai Penyuluhan 

tentang kanker mulut dan karies gigi dan 

mereka sangat antusias dengan bertanya-

tanya kepada penyuluh/pembicara.  
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