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ABSTRAK 

Karies merupakan suatu penyakit jaringan keras gigi, yaitu email, dentin dan cementum, 

yang ditandai dengan adanya demineralisasi jaringan keras gigi yang kemudian diikuti oleh 

kerusakan bahan organiknya dan akibatnya terjadi invasi bakteri dan kemampuan pulpa serta 

penyebaran infeksinya kejaringan periapeks yang dapat menyebabkan nyeri. Penyebab utama 

karies tersebut dikarenakan adanya akumulasi plak yang terus-menerus tidak dibersihkan. Upaya 

pencegahan karies dapat dilakukan dengan peningkatan kesehatan gigi dan mulut, salah satunya 

menggunakan obat kumur. Tujuan umum pada penyuluhan ini, yaitu untuk membantu 

masyarakat mengetahui dan memelihara serta meningkatkan status kesehatannya. Metode yang 

digunakan dalam kegiatan melalui serangkaian tahap antara lain dengan penyuluhan/edukasi. 

Program ini sangat bermanfaat dan membawa hasil pada 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 karies gigi. Untuk mencegah timbulnya 

karies gigi maka dianjurkan untuk menggunakan obat kumur setelah menyikat gigi dan 

dilanjutkan dengan perawatan ke dokter gigi secara rutin 6 bulan sekali. 

Kata kunci : Karies gigi, Obat kumur 



ABSTRACT 

Caries is a disease of the hard tissues of the teeth, namely enamel, dentin and cementum, 

which is characterized by demineralization of the hard tissues of the teeth which is then followed 

by the destruction of the organic matter and consequently, bacterial invasion and pulp capability 

and the spread of infection to the periapical tissue can cause pain. The main cause of caries is 

due to the accumulation of plaque that is constantly not cleaned. Efforts to prevent caries can be 

done by improving dental and oral health, one of which is using mouthwash. 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 

with counseling/education. 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, the support of all 

citizens willing 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 of dental caries. To prevent dental caries, it is 

recommended to use mouthwash after brushing your teeth and continue with regular visits to the 

dentist every 6 months. 
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PENDAHULUAN 

Gigi Karies merupakan suatu penyakit 

jaringan keras gigi, yaitu email, dentin dan 

cementum, yang disebabkan oleh aktivitas 

suatu jasad renik dalam suatu karbohidrat 

yang dapat diragikan.1 Tandanya adalah 

adanya demineralisasi jaringan keras gigi 

yang kemudian diikuti oleh kerusakan bahan 

organiknya. Akibatnya, terjadi invasi bakteri 

dan kemampuan pulpa serta penyebaran 

infeksinya kejaringan periapeks yang dapat 

menyebabkan nyeri.2 Penyebab utama karies 

tersebut dikarenakan adanya akumulasi plak 

yang terus-menerus tidak dibersihkan.3 

Upaya pencegahan karies dapat dilakukan 

dengan peningkatan kesehatan gigi dan 

mulut, salah satu caranya dengan mencegah 

pembentukan plak dan pembersihan plak 

secara teratur.4 Pengendalian plak dapat 

dilakukan secara mekanis maupun kimiawi, 

yaitu menyikat gigi dan penggunaan obat 

kumur. Beberapa substansi kimia dalam 

obat kumur memiliki sifat antiseptik atau 

antibakteri yang berguna untuk 

menghambat pembentukan plak. 

Senyawa yang bersifat antibakteri 

dibutuhkan untuk membantu 

menghilangkan peradangan dengan cara 

menghambat pertumbuhan bakteri dan 

menurunkan konsentrasi bakteri di dalam 

plak gigi.  

Faktor Penyebab Karies 

Karies gigi terjadi karena sejumlah faktor 

(multiple factor) yang saling 

mempengaruhi yaitu tiga faktor utama 

yakni gigi, saliva, mikroorganisme serta 

substrat dan waktu sebagai faktor 

tambahan.5 Keempat faktor tersebut 

digambarkan sebagai lingkaran, apabila 

keempat faktor tersebut saling tumpang 

tindih maka akan terjadi karies gigi. 

Selain itu karies gigi juga dipengaruhi 



oleh faktor faktor yang secara tidak 

langsung yang disebut sebagai faktor luar 

atau faktor eksternal yaitu perilaku, 

lingkungan, pelayanan kesehatan dan 

keturunan.6  

Gejala dan Cara Mencegah Karies Gigi 

Jika karies belum menembus email gigi, 

maka belum terasa apa-apa. Tapi jika sudah 

mencapai lapisan dentin biasanya akan 

merasakan rasa ngilu. Proses pembentukan 

karies ini akan berlanjut bertambah besar 

dan bertambah dalam. Lubang gigi yang 

besar ini akan menjadi jalan masuk bakteri-

bakteri yang ada didalam mulut untuk 

menginfeksi jaringan pulpa gigi tersebut 

yang akan menimbulkan rasa sakit 

berdenyut sampai ke kepala, begitu juga 

apabila gigi tersebut terkena rangsangan 

dingin, panas, makanan yang manis dan 

asam.  

Pada tahap awal karies gigi walaupun tidak 

menimbulkan keluhan. Namun, pada tahap 

lanjut, selain menimbulkan keluhan yang 

cukup menggangu, maka apabila tetap 

dibiarkan tanpa perawatan, proses karies 

akan semakin berlanjut sehingga akan 

merusak jaringan pulpa/syaraf gigi. Pada 

tahap seperti ini dapat disertai timbulnya bau 

mulut (halitosis) sehingga menggangu 

pergaulan. Jika kavitas sudah terlalu dalam 

dan menyebabkan pulpa terinfeksi, lama 

kelamaan pulpa akan mati. Bakteri-bakteri 

ini akan terus menginfeksi jaringan dibawah 

gigi dan menimbulkan periodontitis apikalis 

yaitu peradangan jaringan periodontal 

disekitar ujung akar gigi. Apabila tidak 

dirawat kondisi tersebut akan bertambah 

parah sampai terbentuk abses periapikal 

(terbentuknya nanah didaerah apeks gigi 

atau didaerah ujung akar), granuloma, 

sampai kista gigi.7  

Untuk mencegah terjadinya karies gigi 

maka perlu dilakukan perawatan terhadap 

kesehatan gigi dan mulut, salah satunya 

menggunakan obat kumur. 

Obat kumur sudah luas digunakan 

terutama untuk menjaga kebersihan oral 

higiene dan agen aktif untuk gigi dan 

gusi.8 Obat kumur adalah larutan atau 

cairan yang digunakan untuk mencuci 

mulut. Fungsi obat kumur secara umum 

adalah untuk menghilangkan atau 

membunuh bakteri, sebagai astringen, 

penghilang bau mulut dan memiliki efek 

terapeutik untuk mengurangi infeksi dan 

mencegah terjadinya karies.9 Obat kumur 

sangat diperlukan untuk membantu kerja 

pembersihan rongga mulut secara 

mekanis. Berkumur dengan obat kumur 

dapat menghilangkan bakteri di bagian 

interdental yang tidak terjangkau oleh 

sikat gigi. Adapun mekanisme kerja obat 

kumur yaitu berfungsi membantu 

membersihkan rongga mulut secara 

kimiawi.10 

Menurut Farah11, efektifnya berkumur 

sebanyak 15 ml atau 10 ml selama 30 

detik yaitu pada pagi hari dan malam hari 



setelah menyikat gigi. Menurut American 

Dental Association (ADA)12, tujuan 

menggunakan obat kumur adalah untuk 

menghilangkan sementara bau mulut atau 

menyegarkan nafas, membantu mencegah 

kerusakan gigi, mengurangi plak dan 

mencegah atau mengurangi gingivitis. ADA 

juga menyarankan pemakaian obat kumur 

dilakukan dua kali dalam sehari setelah 

menyikat gigi.13 

METODE 

Metode yang digunakan dalam kegiatan 

melalui serangkaian tahap antara lain dengan 

penyuluhan/edukasi, pelatihan dan 

pendampingan dengan memberikan 

pendidikan kesehatan tentang meningkatkan 

status kesehatannya.  

Pada tahap awal, karies gigi terkadang tidak 

menimbulkan keluhan namun pada tahap 

lanjut, selain menimbulkan keluhan yang 

cukup menggangu, karies gigi juga akan 

menyebabkan kerusakan jaringan 

pulpa/syaraf gigi, sehingga harud dilakukan 

pencegahan dan perawatan. Membiasakan 

diri menggunakan obat kumur setelah 

menyikat gigi dan berkunjung ke dokter gigi 

secara rutin 6 bulan sekali sangat penting 

untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. 

Memberikan reward bagi masyarakat dan 

kader yang telah mengikuti penyuluhan ini 

dengan memberikan door prize usai kegiatan 

pelayanan kesehatan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adapun sasaran dari kegiatan pengabdian 

masyarakat ini adalah masyarakat 

Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan 

Amplas. Waktu pelaksanaan penyuluhan 

pada pukul 10.00-12.00 WIB. 

Hal ini menunjukkan bahwa karies 

merupakan suatu penyakit yang 

disebabkan oleh interaksi antara bakteri 

plak, diet, keadaan gigi-geligi dan 

waktu. Plak merupakan salah satu 

penyebab utama dari penyakit karies 

gigi. Oleh karena itu, diperlukan 

pengendalian plak sebagai upaya 

mencegah penumpukan plak, salah 

satunya adalah dengan menggunakan 

obat kumur. Penggunaan obat kumur 

dalam kontrol plak sehari-hari ditujukan 

sebagai tambahan dalam penyingkiran 

plak secara mekanis tersebut. Hal ini 

disebabkan berkumur dengan obat 

kumur dapat mencapai lebih banyak 

permukaan-permukaan dari rongga 

mulut.14 

Faktor yang menyebabkan terjadinya 

karies gigi terdiri dari dua faktor, yaitu 

dalam dan luar. Faktor dalam yaitu gigi, 

saliva, mikroorganisme serta substrat 

dan waktu. Sedangkan faktor luar  yaitu 

perilaku, lingkungan, pelayanan 

kesehatan dan keturunan.  

KESIMPULAN 

Program ini dimulai dari pendataan, 

musyawarah dengan tokoh masyarakat 

untuk menentukan berapa banyak 

masyarakat yang peduli terhadap kondisi 



kesehatan rongga mulut. Awalnya kegiatan 

penyuluhan tentang karier gigi ini sempat di 

tolak oleh beberapa masyarakat untuk hadir 

namun dengan adanya kerjasama dengan 

kader di tempat akhirnya penyuluhan ini 

dapat terlaksana dengan baik. Mereka 

diberikan pendidikan kesehatan mengenai 

karies gigi dan mereka sangat antusias 

dengan bertanya kepada penyuluh tentang 

bagaimana cara mencegah dan 

mengobatinya.  

DAFTAR PUSTAKA 

1. Panji, 2008. Kesehatan gigi dan mulut. 

EGC. Jakarta. 

2. Kidd, E dan Sally Joyston. 2013. 

Dasar – Dasar Karies. EGC. Jakarta. 

3. Yuliandali, S dan Adityawarman, M. 

2012. Kesehatan Gigi dan Mulut. 

Pustaka Reka Cipta. Bandung. 

4. Rao, D. Efficacy of an alcohol-free 

CPC1containing mouthwash against 

oral multispecies biofilms. The 

Journal of Clinical Dentistry 2011; 22: 

187-194. 

5. Putri, M.H., Herijulianti, E., dan 

Nurjannah, N. 2011. Ilmu Pencegahan 

Penyakit Jaringan Keras dan Jaringan 

Pendukung Gigi, EGC. Jakarta. 

6. Notoadmodjo, S. 2011. Kesehatan 

Masyarakat Ilmu dan Seni. Edisi 

Revisi. Rineka Cipta. Jakarta. 

7. Ramadhan, A. D. 2010. Serba-Serbi 

Kesehatan Gigi dan Mulut. Bukune. 

Jakarta. 

8. Kukreja, B.J. dan Dodwad V. 2012. 

Herbal mouthwashes- a gift of nature. 

Int J of Pharma an Bio Science,3(2): 

47.  

9. Akanade, O.O., Alada, A.R.A., 

Aderinokun, G.A., Ige, A.O. 2004. 

Efficacy of different brands of 

mouthrinse on oral bacterial load 

count in healty adults. African 

Journal of Biomedical Research, 7: 

125-26.  

10. Talumewo, M., Mintjelungan, C., 

Wowor, M. 2015. Perbedaan 

efektivitas obat kumur antiseptik 

beralkohol dan non alkohol dalam 

menurunkan akumulasi plak. Jurnal 

Ilmiah Farmasi,4(4): 1-7. 16.  

11. Farah, C.S. 2009. Mouthwash. 

Australian prescriber, 32(6): 162-

63.  

12. ADA. Mouthwash (Mouthrinse). 

http://www.ada.org/en/member-

center/oral1health-

topics/mouthrinse. (Diakses pada 9 

Juli 2021). 

13. Mumtaz, R., Attaullah, Khan, A.A. 

2009. A coparative evaluation of 

oral health knowledge, attitudes 

and practices of dental and 

pharmacy students of Riphah 

International University. Pakistan 

Oral & Dental Journal, 29(1): 131-

34. 

14. Rawlinson, A., Pollington, S., 

Walsh, T.F., Lamb, D.J., Marlow, 

I., Haywood, S. and Wright, P. 

2008. Efficacy of two alcohol free 

cetylpyridinium chloride 

mouthwashes a randomized 

double1blind crossover study. J 

Clin Periodontol, 35: 230-5. 

 


