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ABSTRAK 

     Banyak penyakit gigi dan sebagian besar penyakit periodontal berasal dari permukaan 

proksimal gigi dan daerah interdental. Benang gigi memiliki banyak kesamaan untuk 

membersihkan ruang interdental dan permukaan proksimal gigi dengan gaya gesekan. 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/edukasi. 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 dan adanya motivasi keluarga untuk 

meningkatkan status kesehatannya. Dan akhirnya Motivasi yang terus menerus, berusaha 

memberi pengetahuan dan pemahaman tentang penggunaan benang gigi yang tepst. Untuk 

mencegah timbulnya berbagai penyakit periodontal berasal dari permukaan proksimal gigi dan 

daerah interdental.  

Kata kunci : Benang Gigi 

 

ABSTRACT 

     Many dental diseases and most periodontal diseases originate from the proximal surfaces 

of the teeth and the interdental areas. Dental floss has much in common to clean the interdental 

spaces and proximal surfaces of teeth with a developing force. 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 activities follows the stages, among others, with 

counseling/education. This program is very useful and provides results for the community. The 

results achieved by this program start 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, the support 

of all residents who want to participate in providing support and maintaining security at that 

time and their family's motivation to improve their health status. And finally, continuous 

motivation, trying to provide knowledge and understanding about the proper use of dental 

floss. To prevent the onset of various periodontal diseases originating from the proximal 

surface of the teeth and the interdental area. 

Keyword: Dental Floss 

 

PENDAHULUAN  

Banyak penyakit gigi dan sebagian besar 

penyakit periodontal berasal dari 

permukaan proksimal gigi dan daerah 

interdental. Benang gigi telah banyak 

digunakan dalam umum untuk 

membersihkan ruang dan proksimal 

permukaan interdental gigi dengan gaya 

gesekan. Plak gigi tidak dapat dibersihkan 

hanya dengan cara kumur-kumur ataupun 

semprotan air dan hanya dapat dibersihkan 

secara sempurna. Plak hanya dapat 

dibersihkan dengan cara mekanik yaitu 

dengan menyikat gigi, selain dengan 

menyikat gigi cara lain untuk 

membersihkan plak gigi yaitu dengan 

menggunakan benang gigi (dental floss). 

(Putri dkk,2010).  

Benang Gigi (dental floss)  

Benang gigi digunakan secara manual 

untuk disela-sela gigi atau celah 

interdental/ proksimal dari gigi. Selain 

untuk membersihkan plak gigi, tujuan 

penggunaan benang gigi adalah: a) 

menghilangkan plak dan debris yang 

melekat pada gigi, restorasi gigi, alat- alat 

orthodontik, gigi tiruan cekat, permukaan 

interproksimal, disekitar gingival, dan 

implan. b) menolong operator/ klinisi 

mengidentifikasi interproksimal kalkulus, 

tambalan yang overhanging/ berlebihan, 

atau lesi karies interproksimal. c) dapat 

menghentikan atau mencegah lesi karies 

interproksimal d) Mengurangi gusi 

berdarah.e) Dapat digunakan sebagai alat 

untuk memoles(polishing) atau sebagai 

bahan kemoterapetik pada daerah 

interproksimal dan subgingival. (Haris dan 

Garcia- Godoy, 2000). Jenis Benang Gigi 

(Dental Floss) terdiri dari benang gigi 

berlapis lilin dan tidak dilapisi lilin, 

memiliki efektivitas yang sama dalam 

membersihkan permukaan proksimal. Tipe 

benang gigi yang tidak berlapis lilin 

dianjurkan untuk membersihkan daerah 

kontak yang agak renggang, sementara 

benang gigi yang berlapis lilin cocok untuk 

ruang interdental yang sempit. (Fedi dkk, 

2004).  

Cara pengunaan Dental Floss : a). Benang 

Gigi Tanpa Pemegang Khusus : Dental 

floss yang dipergunakan kurang lebih 

sepanjang 30 cm, kemudian kedua 

ujungnya dilingkarkan kepada kedua jari 

tengah atau hanya satu ujungnya 



dilingkarkan, sedangkan ujung lainnya 

dipegang dengan kuat. Jarak anatara kedua 

jari kurang lebih 7,5 cm, dengan telunjuk 

floss ditempatkan pada saku gusi didistal 

molar terakhir rahang bawah. Jari telunjuk 

diletakan dekat pada gigi supaya dapat 

mengontrol gerakan yang dilakukan dekat 

pada gigi supaya dapat mengontrol gerakan 

yang dilakukan kemudian permukaan gigi 

tersebut digosok dengan gerakan gergaji 

turn -naik enam atau tujuh kali. Floss harus 

mencapai gingival attachment tanpa 

melukai jaringan lunak tersebut. setelah 

daerah tersebut dibersihkan, floss diangkat 

kemudian bagian floss yang telah dipakai 

digulungkan pada satu jari,sedangkan 

ujung lainya diulur sehingga jarak antara 

dua jari tetap 7,5 cm lalu daerah interdental 

selanjutnya permukaan mesial molar 

terakhir dan permukaan distal molar 

didepannya dibersihkan. Dengan gerakan 

gergaji, floss dimasukan diantara gigi mulai 

titik kontak. Mula-mula permukaan mesial 

gigi molar terakhir dibersihkan dengan 

kedua jari telunjuk ditekankan ke distal 

agar floss mengelilingi permukaan mesial 

gigi tersebut. Setelah itu permukaan distal  

molar di depanya digosok 6 sampai 7 

gerakan turun-naik dengan gerakan gergaji. 

Untuk rahang atas, floss dipegang dengan 

cara yang sama tetapi yang digunakan 

untuk menempatkan floss adalah ibu jari 

tangan kiri dan kanan (Putri dkk, 2010). b) 

Benang Gigi Dengan Pegangan Khusus ( 

Dental Floss Holder) : Pemegang benang 

gigi adalah sebuah alat yang dipakai untuk 

menghindarkan penggunaan jari didalam 

mulut. Benang gigi (dental floss) dengan 

pegangan khusus direkomendasikan 

penggunaan pada : orang cacat, 

keterampilan manual yang kurang, bentuk 

tangan yang  

besar, keterbatasan untuk membuka mulut, 

mempunyai reflex muntah, rendahnya 

motivasi pada penggunaan benang gigi 

secara tradisional/manual.  

Plak Gigi  

Plak supra dan sub gingival hampir 3⁄4 

bagian terdiri dari bakteri. Terbukti bahwa 

1 mg plak mengandung kurang lebih 3 x 

108 bakteri. Disamping bakteri plak 

mengandung glikoprotein dan polisakarida 

ekstraseluler (PSE) yang bersama-sama 

membentuk matiks plak. Tambahan sisa-

sisa epitel ,granulosat,dan sisa-sisa 

makanan. Keadaan lingkungan seperti 

sususnan ludah, subtrat yang disediakan, 

konsentrasi asam, dan efektivitas 

pembersihan buatan dan fisiologis sangat 

mempengaruhi susunan flora. Oleh karena 

itu sususnan plak berbeda dari tempat 

ketempat. Kebanyakan bakteri pada plak 

gigi adalah streptokokus dan aktinimisetes. 

Terutama pada fissure terdapat 

streptokokus dalam presentase yang relatif 

tinggi dari pada dalam plak aproksimal , 

dimana justru species actinomyces 



merupakan jumlah flora yang terbesar ( 

Houwink, 1993).  

Streptococcus merupakan spesies bakteri 

yang pertama melekat pada gigi dan 

memulai terbentknya plak. Beberapa 

spesies lain secara progresif juga 

menginfiltrasi plak, dan beberapa hari 

setelah terjadinya pertumbuhan bakteri 

akan terlihat bahwa yang lebih dominana 

adalah basil negatif, seperti streptococcus 

mutans, streptococcus sobrinus (yang 

sebelumya dikenal sebagai stereptococcus 

mutans serotypes d dan g) dan lactobacillus. 

Organisme- organisme tersebut tidak hanya 

memproduksi asam organik secara cepat 

dari refined carbohydrates yang dikenal 

sebagai asidogenik, mereka juga 

mempunyai 

kemampuanmenghasilkansuasanaasamyan

g tinggi yang disebut sebagai “asidurik ”. 

streptococcus sobrinus merupakan 

produser asam yang paling cepat. 

Metabolisme bakteri dati refined 

carbohydrates dengan tingkat  

yang tinggi pada plak di permukaan gigi 

dapat menyebabkan penurunan pH 

sebanyak 2-4 poin. Derajat penurunan pH 

tergantung pada ketebalan plak, jumlah dan 

gabungan bakteri yang terdapat pada plak 

serta efesiensi kemampuan bufer saliva dan 

hal ini sejalan dengan faktor-fakor lainnya. 

Pemulihan pH pada kondisi normal 

berlangsung dalam 20 menit dan pada 

beberapa pasien dapat berlangsung 

beberapa jam. Semakin lama pemulihan pH 

menuju kondisi normal semakin besar 

kemungkinan untuk terjadinya 

kariesgigi.Aliransalivayangsangattinggi 

dapat mengembalikan pH sampai sisa 

makanan benar-benar telah hilang dalam 

rongga mulut. Demineralisasi pada proses 

karies terjadi secara proporsional terhadap 

tingkat pH dan lamanya kontak plak dalam 

permukaan gigi pada pH yang rendah 

(Bahar ,2011).  

METODE 

Metode yang digunakan dalam kegiatan 

melalui serangkaian tahap antara lain 

dengan penyuluhan/edukasi, pelatihan, dan 

pendampingan. Komunitas dibentuk 

melalui serangkaian kegiatan yaitu: 

pedukungan, dan tokoh masyarakat 

memberikan sosialisasi kesehatan tentang 

pentingnya penggunaan benag gigi yang 

tepat, memberikan pendidikan kesehatan 

tentang meningkatkan status kesehatan 

mulut, memberikan reward bagi para ibu, 

memberikan door prize usai kegiatan 

pelayanan kesehatan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Adapun sasaran dari kegiatan pengabdian 

masyarakat ini adalah masyarakat di 

Perintis Kecamatan Medan Timur Area 

Waktu pelaksanaan penyuluhan pada pukul 

10.00 WIB – 12.00 WIB.  

Menjaga kebersihan gigi dan mulut harus 

dilakukan dengan menyikat gigi, selain 

dengan menyikat gigi alat bantu untuk 



membersihkan gigi adalah benang gigi 

(dental floss) karena benang gigi dapat 

membantu untuk membersihkan sela-sela 

gigi. Dan sela- sela gigi bahagian yang 

tidak dapat dibersihkan dengan sempurna 

hanya memakai sikat gigi saja. Banyak 

penyakit gigi dan sebagian besar penyakit 

periodontal berasal dari permukaan 

proksimal gigi dan daerah interdental. 

Benang gigi telah banyak digunakan dalam 

umum untuk membersihkan ruang dan 

proksimal permukaan interdental gigi 

dengan gaya gesekan. Benang gigi (dental 

floss) terdiri dari 2 macam yaitu dengan 

menggunakan pegangan khusus dan tanpa 

menggunakan pegangan khusus. Benang 

gigi dapat berupa nilon multifilament yang 

berbelit atau tidak berbelit, diikat atau tidak 

diikat, dilapisi lilin atau tidak dilapisi lilin, 

tebal atau tipis. 

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 Penggunaan Benang Gigi yang 

Tepat 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 

Penggunaan Benang Gigi dan mereka 

sangat antusias dengan bertanya-tanya 

kepada penyuluh/pembicara.  
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