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ABSTRAK 

Masalah kesehatan gigi dan mulut khususnya karies merupakan penyakit yang dialami oleh 

sebagian besar penduduk di dunia. Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) pada tahun 2018 

menyatakan bahwa proporsi terbesar masalah gigi dan mulut di Indonesia ialah karies (45,3%). 

Penyebab terjadinya karies ialah antara lain adanya kumpulan bakteri yang terikat dalam plak. 

Salah satu pengendalian plak ialah dengan tindakan mengunyah permen karet xylitol yang 

terbukti cukup efektif membersihkan gigi dari debris dan plak, mencegah terjadinya penyakit 

periodontal, meningkatkan pH saliva, dan merangsang pengeluaran saliva. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengulas efektivitas permen karet xylitol dalam menurunkan plak. Jenis 

penelitian ialah literature review dengan menggunakan dua database yaitu Google Scholar dan 

Indonesia One Search. Hasil penelitian mendapatkan bahwa kelompok eksperimen penelitian 

yang dikaji berkisar 10-24 tahun. Dosis xylitol yang dipakai dalam penelitian berkisar 3,4 

gr/hari, 4,05 gr, 6 gr/hari, dan 45 gr per hari. Dosis xylitol di bawah 3,4 gr/hari tidak efektif dan 

dosis yang melebihi 10 gr/hari juga kurang efektif terhadap reduksi S. mutans. Simpulan 

penelitian ini ialah mengunyah permen karet xylitol dengan dosis 3,4 gr-10 gr per hari cukup 

efektif dalam menurunkan plak. 

Kata kunci: permen karet xylitol; plak 

 

ABSTRACT 

Oral and tooth problem that often occurs is caries worldwide. According to Riset 

Kesehatan Dasar (Baseline Health Research) in 2018, the largest proportion of oral and tooth 

problems in Indonesia is caries (45,3%). Caries could be caused inter alia by the presence of 

bacterial accumulation attached to plaque. One of the ways to control plaque is xylitol chewing 

gum which is proven to be quite effective in cleaning teeth from debris and plaque, preventing 

periodontal diseases, increasing salivary pH, and stimulating saliva excretion. This study was 
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aimed to evaluate the effectiveness of xylitol chewing gum in reducing plaque. This was a 

literature review study using two databases, namely Google Scholar and Indonesia One Search. 

The results showed that samples used in the literatures were 10-24 years old. The xylitol doses 

used were 3.4 g/day, 4.05 g/day, 6 g/day, and 45 g/day. Xylitol dose below 3.4 g/day was not 

effective and dose above 10 g/day was less effective to reduce S. mutans. In conclusion, xylitol 

chewing gum at a dose of 3.4 g-10 g per day is quite effective in reducing plaque. 

Keywords: xylitol chewing gum; dental plaque 

 

PENDAHULUAN 

Kondisi seseorang dalam keadaan sehat 

fisik, mental, spritual, maupun sosial agar 

dapat menjalani hidup secara baik 

merupakan definisi kesehatan menurut 

Kementrian Kesehatan RI. 1 Menurut Malik, 

yang perlu diperhatikan selain kesehatan 

tubuh secara umum yaitu kesehatan gigi dan 

mulut. Hal tersebut dikarenakan kesehatan 

gigi dan mulut menjadi salah satu bagian 

tubuh terpenting sebagai tempat jalan 

masuknya makanan. Dengan demikian 

kesehatan gigi dan mulut tidak dapat 

dipisahkan dari kesehatan tubuh secara 

umum.  

Menurut Bahan Kesehatan Dunia (World 

Health Organization), masalah kese- 

hatan gigi dan mulut disebabkan oleh karies 

dan penyakit periodontal.3 Data dari The 

Global Burden of Disease Study 2016 

menyatakan bahwa masalah yang 

berhubungan dengan kesehatan gigi dan 

mulut khususnya karies merupakan penyakit 

yang dialami oleh sebagian besar penduduk 

di dunia (3,58 milyar jiwa). Hal tersebut 

diperkuat oleh hasil Riset Kesehatan Dasar 

(RISKESDAS) tahun 2018 bahwa proporsi 

terbesar masalah gigi dan mulut di Indonesia 

ialah karies (45,3%). 

Karies adalah penyakit jaringan keras  

gigi yang meliputi email, dentin, dan  

sementum yang disebabkan oleh 

menumpuknya mikroorganisme antara lain 

bakteri  Actinomyces, Lactobacilli, dan 

berbagai jenis Streptococcus (Streptococcus 

oralis, Streptococcus mitis, Streptococcus 

anginosus, Streptococcus mutans). Namun 

jenis bakteri yang paling dominan dalam 

terjadinya karies yaitu Streptococcus 

mutans. Faktor terjadinya karies bukan 

karena mikroorganisme saja tetapi antara 

lain oleh pejamu (gigi), substrat (makanan) 

serta waktu. Selain itu terdapat faktor 

lainnya seperti pengalaman karies, sosial 

ekonomi, usia, jenis kelamin, geografis, 

serta perilaku kesehatan individu terhadap 

gigi dan mulut. 

Salah satu penyebab karies ialah adanya 

kumpulan bakteri yang terikat dalam plak 

yang tidak bisa dihindari.7,8 Usaha 

pengendalian plak dapat ditempuh melalui 

dua cara yaitu secara mekanis dan kimiawi 



yang telah dibuktikan pada berbagai 

literatur. Cara mekanis yaitu dengan 

menggunakan sikat gigi sedangkan cara 

kimiawi yaitu dengan menggunakan bahan 

kimia yang bersifat anti plak seperti pasta 

gigi, obat kumur. dan permen karet xylitol. 

Mengunyah permen karet xylitol merupakan 

salah satu alternatif yang telah terbukti 

cukup efektif untuk membersihkan gigi dari 

debris dan plak, mencegah terjadinya 

penyakit periodontal, meningkatkan pH 

saliva, dan merangsang pengeluaran saliva. 

Tindakan pengendalian plak yang mudah 

dilakukan ialah dengan mengunyah permen 

karet xylitol. Manfaat mengunyah permen 

karet xylitol lebih mudah diperoleh 

dibandingkan harus menyikat gigi dan 

menggunakan obat kumur yang perlu 

dilakukan di tempat khusus. Permen karet 

xylitol dapat dikunyah saat hangout, dan 

mudah didapatkan misalnya di supermarket. 

Selain itu, dewasa ini banyak orang yang 

menyukai permen karet xylitol karena 

tersedia dengan berbagai rasa. Berdasarkan 

latar belakang yang telah dikemukakan 

maka penulis tertarik untuk mengulas 

efektivitas permen karet xylitol dalam 

menurunkan plak. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan suatu literature 

review. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah data sekunder yang 

diperoleh dengan menggunakan dua 

database yaitu Google Scholar dan Indonesia 

One Search. Kata kunci yang digunakan 

dalam pencarian jurnal yaitu permen karet 

xylitol dan plak. Kriteria inklusi penelitian 

ini ialah literatur terbitan tahun 2010-2020, 

berbahasa Indonesia, dan adanya sampel 

penelitian yang mengunyah permen karet 

xylitol dalam menurunkan plak. 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Penelitian Ni Nyoman Gemini Sari yang 

melibatkan 70 orang laki-laki perokok aktif 

menunjukkan terjadi peningkatan pH saliva 

setelah subjek penelitian mengunyah permen 

karet yang mengandung xylitol. 12 

Penelitian Sanjyot Mulay dan Hansa Jain 

menunjukkan hasil peningkatan pH saliva 

pada orang yang mengunyah permen karet 

yang mengandung xylitol selama 5 menit 

dibandingkan dengan orang yang 

mengunyah paraffin.13  Penelitian Wang 

(2012) menunjukkan terjadi peningkatan 

volume saliva yang sangat signifikan setelah 

mengunyah permen karet. Penelitian ini 

mengikutsertakan laki-laki dan perempuan 

berusia 18-65 tahun.5 

Penelitian oleh Yuswir (2014) melibatkan 

lansia berusia 60-70 tahun juga 



menunjukkan peningkatan curah saliva 

setelah mengunyah permen karet yang 

mengandung xylitol tiga kali sehari setelah 

makan selama seminggu. Curah saliva yang 

tinggi meningkatkan volume dan pH. 

Peningkatan volume dan pH saliva ini 

berguna untuk mengatasi xerostomia yang 

banyak dialami oleh masyarakat. Sebagian 

besar bakteri streptococcus dalam rongga 

mulut dan bakteri lainnya tidak dapat 

memfermentasi xylitol. Xylitol juga 

memiliki efek bakteriostatik pada 

streptococcus mutans. Mikroorganisme 

rongga mulut cenderung memilih senyawa 

dengan 6 atom karbon untuk dimetabolisme 

sebagai sumber energi, sedangkan xylitol 

memiliki 5 atom karbon. 

Proses terjadinya karies gigi dimulai dengan 

adanya plaque di permukaan gigi. Sukrosa 

(gula) dari sisa makanan dan bakteri 

menyebabkan pembentukan asam laktat 

yang akan menurunkan pH mulut menjadi 

kritis (5,5), akibatnya terjadi demineralisasi 

email yang berlanjut menjadi karies gigi. 

Penurunan pH dalam rongga mulut menjadi 

lebih lama setelah mengunyah permen karet 

mengandung xylitol karena xylitol 

menstabilkan kalsium dan fosfat di dalam 

saliva. Xylitol diserap dengan lambat 

sehingga demineralisasi tidak terjadi dan 

proses karies dapat dicegah. Xylitol 

berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas 

saliva. Xylitol membantu remineralisasi 

enamel gigi, mengurangi jumlah plak, 

mereduksi jumlah, transmisi, dan virulensi 

Streptococcus mutans, serta mereduksi 

adhesi flora pada plak. 

 Peningkatan volume saliva membantu 

menjaga kesehatan rongga mulut. Saliva 

membasahi dan melindungi mukosa rongga 

mulut. Kandungan bikarbonat dalam saliva 

menetralkan asam di makanan serta asam 

yang dihasilkan bakteri di mulut, sehingga 

membantu mencegah karies dentis. Saliva 

juga memiliki aktivitas anti bakteri karena 

mengandung lisozim dan immunoglobulin A 

(IgA), IgG, IgM yang mencegah kolonisasi 

mikroorganisme dalam rongga mulut. Enzim 

laktoperoksidase dari sel asinus parotis dan 

submandibula dapat menghambat pertukaran 

zat dan pertumbuhan bakteri. Protein 

laktoferin menghambat pertumbuhan 

Candida albicans dan Eschericia coli. 

Kesehatan gigi dan mulut dapat ditingkatkan 

jika diikuti dengan perawatan kesehatan gigi 

dan mulut yang tepat, seperti rajin 

menggosok gigi di waktu dan dengan cara 

yang tepat dan konsultasi ke dokter gigi 

secara berkala. Langkah-langkah tersebut 

dapat dijadikan tindakan preventif terhadap 

karies dentis. 

KESIMPULAN 



Setelah melakukan penyuluhan pada 

masyarakat sekitar, warga setempat awalnya 

ragu dan agak tidak terlalu serius mengikuti. 

Tapi akhirnya dapat di simpulkan 

mengunyah permen karet xylitol dengan 

dosis 3,4-10 gr per hari cukup efektifv 

dalam menurunkan plak. 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia. Undang Undang Republik 

Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan. Jakarta; 2009. 

2. Malik I. Kesehatan Gigi dan Mulut. 

Bandung: Unpad, 2008 

3. Sriyono NW. Pengantar ilmu kedokteran 

gigi pencegahan (Cetakan II). 

Yogyakarta: Medika Fakultas 

Kedokteran Universitas Gajah Mada, 

2007; p. 22. 

4. Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia. Situasi Kesehatan Gigi dan 

Mulut. Jakarta; 2019. Available from: 

https:// 

www.kemkes.go.id/article/view/2003090

0005/situasi-kesehatan-gigi-danmulut-

2019.html 

5. Sondang P, Hamada T. Menuju gigi dan 

mulut sehat: Pencegahan dan 

Pemeliharaan [serial online] 2008 [cited 

2020 Oct 1]. Available from: URL: 

http://usupress.usu.ac.id/files/Menuju%2

0Gigi%20dan 

6. Limeback H. Comperehensive 

Preventive Dentistry. Iowa: John Wiley 

& Son Ltd,2012; p. 11-4. 

7. Kidd EAM, Joyston-Bechal S. Dasar-

dasar Karies Penyakit dan 

Penanggulangannya. Sumawinata N, 

Faruk S, alih bahasa. Jakarta: EGC, 

1999. 

8. Chrismirina S, Tjahajani A, 

Brotosoetamo S.Pembentukan mikrobial 

biofilm dalam rongga mulut. IJD 

2006;13(1):55-60. 

9. American Academy of Pediatric 

Dentistry. Policy on use of xylitol in 

pediatric dentistry. The Reference 

Manual of Pediatric Dentistry. Chicago, 

Ill.: American Academy of Pediatric 

Dentistry; 2020:70-1. Available from: 

https://www.aapd.org/media/policies_g 

uidelines/p_xylitol.pdf 

10. Makinen KK. History, safety, and dental 

properties of xylitol [serial online] 2000 

[cited 2020 Oct 1]. Available from: 

URL: http://xylitol.org. 

 

http://www.kemkes.go.id/article/view/20030900005/situasi-kesehatan-gigi-danmulut-2019.html
http://www.kemkes.go.id/article/view/20030900005/situasi-kesehatan-gigi-danmulut-2019.html
http://www.kemkes.go.id/article/view/20030900005/situasi-kesehatan-gigi-danmulut-2019.html
http://usupress.usu.ac.id/files/Menuju%20Gigi%20dan
http://usupress.usu.ac.id/files/Menuju%20Gigi%20dan
https://www.aapd.org/media/policies_g%20uidelines/p_xylitol.pdf
https://www.aapd.org/media/policies_g%20uidelines/p_xylitol.pdf

