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ABSTRAK 

Karies gigi adalah penyakit infeksi yang bergantungan pada gula. Asam di produksi sebagai 

produk samping metabolisme karbohidrat makanan oleh bakteri plak, yang menyebabkan 

penurunan pH di permukaan gigi. Sebagai responnya, ion kalsium dan fosfat mengalami difusi 

keluar dari email menyebabkan demineralisasi. Proses ini menjadi terbalik bila pH meningkat 

kembali. Keries merupakan proses demineralisasi dan remineralisasi yang terjadi sejalan waktu. 

Bila pengrusakan mendominasi, komponen mineral menjadi tidak menyatu, menyebabkan 

lubang gigi. Pencegahan karies: Secara klasik, pencegahan gigi terdapat 3 pendekatan yang 

mungkin dilakukan: 1. Memperkuat atau melindungi gigi, 2. Mengurangi keberadaan substrat 

mikrobakteri, 3. Membersihkan plak melalui tindakan mekanis dan kimia. Dilaporkan adanya 

pengurangan karies 10-60% di negara maju, ini dianggap berhubungan dengan berbagai faktor, 

termasuk pasta gigi yang mengandung fluorida, peningkatan kesadaran masyarakat, perubahan 

dalam pemberian makanan balita, penurunan konsumsi gula, dan antibiotik dalam rantai 

makanan  

Kata kunci: karies, karies gigi, pencegahan karies. 
 

ABSTRACT 

Dental caries is a sugar dependent infectious disease. Acid is produced as a by-product of food 

carbohydrate metabolism by plaque bacteria, which causes a decrease in the pH of the tooth 

surface. In response, calcium and phosphate ions diffuse out of the enamel causing 

demineralization. This process is reversed when the pH increases again. Keries is a process of 

demineralization and remineralization that occurs over time. When destruction predominates, 

the mineral components become dissociated, causing cavities. Caries prevention: Classically, 

dental prevention there are 3 possible approaches: 1. Strengthen or protect teeth, 2. Reduce the 

presence of mycobacterial substrates, 3. Remove plaque through mechanical and chemical 

measures. A 10-60% reduction in caries has been reported in developed countries, this is thought 

to be related to various factors, including fluoride-containing toothpastes, increased public 

awareness, changes in infant feeding, decreased sugar consumption, and antibiotics in the food 

chain. 
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Pendahuluan  

 

Karies gigi merupakan salah satu penyakit 

infeksi jaringan keras gigi yang paling 

sering dan umum terjadi di seluruh lapisan 

masyarakat dari berbagai kelompok 

ekonomi dan usia. Karies gigi 

didefinisikan sebagai suatu penyakit 

mikrobiologi pada jaringan keras gigi 

yang ditandai dengan terjadinya 

demineralisasi bagian anorganik dan 

penghancuran dari substansi organik yang 

dapat menyebabkan rasa nyeri.  

Karies disebabkan oleh empat faktor 

utama yaitu faktor host yang meliputi gigi 

dan saliva, mikroorganisme, substrat serta 

waktu sebagai faktor tambahan. Selain itu 

ada beberapa faktor yang dianggap 

berpengaruh terhadap karies gigi, antara 

lain riwayat dental sebelumnya, jenis 

kelamin, diet atau pola makan, oral 

hygiene, sosial ekonomi dan lain-lain. 

Jenis kelamin merupakan salah satu faktor 

yang berpengaruh pada terjadinya karies 

menunjukkan bahwa wanita lebih rentan 

terkena karies dibanding pria. Selain 

karies, wanita juga rentan terhadap 

penyakit mulut lainnya seperti gingivitis. 

Kondisi ini dipicu antara lain oleh adanya 

peningkatan kadar hormon esterogen dan 

progesteron yang dapat dihubungkan 

dengan masa menstruasi, sehingga 

mengakibatkan jaringan periodontal 

rentan terhadap peradangan. Saat ini 

hormon esterogen dan progesteron 

dimanfaatkan untuk mencegah kehamilan 

dan diaplikasikan dalam bentuk 

kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi 

hormonal merupakan upaya mengontrol 

kehamilan dengan menggunakan hormon. 

Salah satu metode kontrasepsi hormonal 

yang umum dilakukan yaitu suntikan. Di 

Indonesia kontrasepsi suntik semakin 

banyak dipakai karena kerjanya yang 

efektif, pemakaiannya yang praktis, 

harganya relatif murah dan aman.  

Hasil survei Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 

yaitu lembaga yang bertugas mengurus 

masalah kependudukan secara nasional, 

menunjukkan bahwa metode kontrasepsi 

hormonal merupakan kontrasepsi yang 

banyak diminati oleh akseptor. Hasil 

survei menggambarkan peserta keluarga 

berencana (KB) aktif wanita pengguna 

kontrasepsi hormonal berupa suntikan 

tahun 2013 menempati urutan pertama 

dengan persentase (49,42%), diikuti 

pengguna pil dengan persentase (24,76%) 

dan implan sebanyak (10,14%). Dari data 

tersebut nampak bahwa kontrasepsi suntik 

ialah jenis kontrasepsi yang paling banyak 



dipilih oleh masyarakat peserta KB. 

Beberapa penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan pH dan volume saliva pada 

pengguna kontrasepsi pil dan suntik. Hal 

ini dikaitkan dengan kandungan hormon 

esterogen dan progesteron pada 

kontrasepsi tersebut yang diduga berperan 

dalam meningkatkan sekresi saliva. 

Sekresi saliva yang meningkat akan 

meningkatkan konsentrasi komponen 

organik dan anorganik antara lain kalium, 

fosfat, HCO3, florida dan lain-lain, yang 

tidak memberikan kesempatan bagi 

bakteri mulut untuk berkembang biak 

sehingga menghambat terjadinya karies. 

Penentuan aktivitas karies pada individu 

dapat dilakukan melalui penilaian risiko 

karies. Salah satu tujuan dilakukan 

penilaian risiko karies ialah untuk 

membantu mengidentifikasi faktor yang 

berperan pada karies tersebut sehingga 

membantu memprediksi kerentanan 

seseorang terhadap karies saat ini atau 

karies yang akan datang. Salah satu 

pemeriksaan dalam penilaian risiko karies 

yaitu pemeriksaan aliran dan kekentalan 

saliva. Kecepatan aliran saliva yang 

rendah dan kekentalan saliva yang tinggi 

dapat menunjukkan tingginya proses 

terjadinya karies. Sebaliknya kecepatan 

aliran yang tinggi dan kekentalan saliva 

yang rendah menunjukkan rendahnya 

kejadian karies. 

Penilaian risiko karies ialah cara yang 

digunakan peneliti untuk memrediksi 

kemungkinan aktivitas karies pengguna 

kontrasepsi suntik melalui pemeriksaan 

aliran dan kekentalan saliva. Penilaian 

risiko karies berdasarkan pemeriksaan 

aliran saliva: a. Risiko karies rendah, bila 

aliran saliva lambat, b. Risiko karies 

sedang, bila aliran saliva normal, c. Risiko 

karies tinggi.  

Aliran saliva ialah sekresi saliva pengguna 

Kontrasepsi Suntik yang diukur dengan 

dengan menampung saliva ke dalam gelas 

ukur selama 5 menit. Aliran saliva rata-

rata dihitung berdasarkan jumlah saliva 

yang terkumpul dibagi waktu yang 

digunakan untuk mengumpul saliva. 

Kriteria aliran saliva:  

a. Aliran lambat, bila alirannya < 0,7 

mL/menit.  

b. Aliran normal, bila alirannya di antara 

0,7-1 mL/menit.  

c. Aliran cepat, bila alirannya > 1 

mL/menit.  

Kekentalan saliva merupakan kondisi 

saliva pengguna. Kontrasepsi Suntik yang 

berhubungan erat dengan hambatan untuk 

mengalir.  

Kriteria kekentalan saliva:  



a. Encer, apabila saliva terlihat bening, 

cair, tidak berbusa, dan bila gelas 

dimiringkan, saliva langsung mengalir 

cepat seperti air.  

b. Normal, apabila saliva terlihat putih, 

berbusa, dan bila gelas dimiringkan, saliva 

mengalir perlahan.  

c. Kental: Lengket, putih, berbusa, bila 

gelas dimiringkan hampir tidak mengalir. 

Pengguna Kontrasepsi Suntik ialah 

peserta KB aktif yang menggunakan 

Kontrasepsi Suntik untuk mencegah 

terjadinya kehamilan. 

Kekentalan saliva berperan dalam 

kemampuan saliva membersihkan sisa-

sisa makanan dari dalam rongga mulut. 

Saliva yang encer akan memiliki efek self 

cleansing yang membantu saliva secara 

alami membersihkan sisa makanan 

sehingga tidak menempel dengan erat 

pada permukaan gigi. Sebaliknya saliva 

yang kental akan menyebabkan terjadinya 

retensi sisa makanan pada permukaan 

gigi, sehingga meningkatkan risiko karies. 

Pada penelitian ini hasil yang diperoleh 

sebelumnya menunjukkan bahwa aliran 

saliva normal. 

 

 

Metode Pencegahan Karies dengan 

Kontrol Bakteri 

 

Pembuangan plak secara mekanik: 

1. Oleh tenaga profesionalis: bila cukup 

sering dilakukan dapat mengurangi 

karies, tetapi tidak praktis jika 

digunakan sebagai pendekatan yang 

berbasis populasi. 

2. Oleh individu: sayangnya, dengan 

metode dasar yang digunakan oleh 

kebanyakan masyarakat umum, 

penyikatan gigi saja bukan metode 

yang efektif dalam mengendalikan 

karies. Namun penyikatan gigi dengan 

pasta gigi fluorida memberikan efek 

fluoridasi topikal rutin. Juga 

mengurangi gingivitis. 

 

Pembuangan plak secara kimia 

 Untuk mencapai lebih dari efek 

transisional, antiseptik perlu di tahan dalam 

mulut. Satu-satunya bahan kimia yang 

dapat di tahan dalam mulut saat ini 

hanyalah klorheksidin, suatu antiseptik 

dengan muatan bakterisidal dan fungsidal 

yang positif, yang di tarik ke protein 

bermuatan negatif pada permukaan gigi dan 

mukosa mulut serta dalam saliva, dari 

tempat inilah ion tersebut di lepaskan 

perlahan-lahan. 

 

Imunisasi terhadap karies 



 Karena tidak ada vaksin yang 

seratus persen aman, etik pemberian vaksin 

untuk karies yang merupakan penyakit yang 

tidak mematikan, memancing perdebatan 

panas. Bagaimanapun juga, meski sudah 

dilakukan banyak penelitian, usaha untuk 

menghasilkan vaksin hidup tidak berhasil 

karena sejumlah kendala, diantaranya: 

1. Spesies strep: mutans mana yang 

menjadi target, dan apakah 

patogenik dapat beralih ke spesies 

yang lain. 

2. Perbedaan cara reaksi pada kera dan 

tikus, karenanya apakah juga 

relavan pada percobaan dengan 

manusia? 

3. Reaksi silang dengan otot hati pada 

binatang percobaan. 

4. Durasi efek dan penerimaan oleh 

masyarakat. Beberapa pasien lebih 

suka terkena karies di bandingkan 

penyuntikan vaksin yang berulang-

ulang. 

Pencegahan karies dengan menurunkan 

ketersediaan substrat mikroba dalam 

makanan 

 Pendekatan ini bertujuan untuk 

menangani kebiasaan “mengudap” zaman 

sekarang (juga dikenal sebagai “grazing”): 

1. Hilangkan gula dari makanan 

tertentu 

2. Ganti dengan pemanis bebas 

kariogenik. 

3. Memodifikasi makanana yang 

mengandung gula sehingga sifat 

kariogeniknya berkurang. 

 

Memodifikasi dengan hanya 

membatasi jumlah makanan 

selingan (snack) tidak cukup 

memberi efek yang signifikan. 

 

 

Gambar di bawah ini adalah kurva 

stephan yang menunjukkan 

penurunan pH yang terjadi setelah 

mengonsumsi minuman 

mengandung gula (di tunjukkan 

dengan panah). Garis terputus 

menunjukkan pH kritis; di bawah 

pH ini tedapat pH demineralisasi. 

Bentuk kurva di pengaruhi oleh 

sejumlah faktor termasuk jenis 

makanan bergula, potensi bufer dari 

saliva, dan makanan atau minuman 

yang di cerna setelah adanya gula.  

 



 

Gula  

Gula-mengacu pada anggota mono- dan 

sakarida dari keluarga karbohidrat. 

Monosakarida mencakup: glukosa, 

fruktosa, galaktosa, dan mannosa. 

Disakarida: laktosa, maltosa, dan sukrosa. 

Polisakarida: rantai molekul glukosa dan 

tidak mudah di putus oleh flora mulut. 

 

Kesimpulan 

 Kurangi frekunsi konsumsi 

makanan dan minuman yang mengandung 

gula khususnya diantara waktu makan. 

 Makanan yang mengandung 

kombinasi tepung dan gula dan minuman 

berkarbonasi gula biasanya menghasilkan 

kerusakan karies. 

aliran saliva sebagian besar berada 

pada kategori normal, kekentalan saliva 

berada pada kategori yang encer, risiko 

karies pada pengguna kontrasepsi suntik 

yang aliran salivanya normal, berada pada 

kategori sedang, sedangkan risiko karies 

pada pengguna kontrasepsi suntik yang 

salivanya encer berada pada kategori 

rendah 

 

saran  

 Diharapkan adanya penelitian lebih 

lanjut mengenai penilaian risiko karies 

dengan cakupan yang lebih beragam, 

sehingga hasilnya dapat digunakan secara 

umum untuk pengembangan kesehatan gigi 

dan mulu 
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