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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Masalah kesehatan rongga mulut di Indonesia khususnya karies gigi masih 

belum dapat teratasi. Minimnya kesadaran akan pentingnya menjaga 

rongga mulut di masyarakat mengakibatkan peningkatan risiko terjadinya 

karies,masih diperlukannya perhatian yang lebih dan penyuluhan kepada 

warga sekitar. Menurut data dari Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2013, 

prevalensi nasional masalah gigi dan mulut adalah 25,9 %, DKI Jakarta 

mempunyai prevalensi masalah gigi dan mulut diatas angka nasional yaitu 

29,1% (Ade H., 2014). 

Karies gigi adalah salah satu penyakit yang paling sering terjadi di 

masyarakat, dalam (RISKESDAS, 2018) hal tersebut dibuktikan dengan 

adanya suatu jumlah masalah kesehatan gigi di Indonesia mengenai gigi 

yang berlubang ataupun rusak pada range usia 5-9 tahun yaitu bernilai 

sebesar 54,0%. Untuk kesehatan gigi dan mulut, tercatat proporsi masalah 

gigi dan mulut sebesar 57,6% dan yang mendapatkan pelayanan dari 

tenaga medis gigi sebesar 10,2%. 2.8% adalah suatu nilai proporsi dari 

bagaimana masyarakat menyikat gigi dengan benar. 

Karies disebabkan oleh plak yang tinggi. Hal tersebut dapat 

dicegah dengan melakukan kontrol plak berupa menyikat gigi yang benar, 

berkumur larutan fluor dan baru-baru ini ditemukan adanya potensi teh 

hitam dalam menurunkan skor plak. Berdasarkan penelitian Christina Wu 

pada tahun 2001, ia menemukan senyawa teh hitam mampu membunuh 

atau menekan pertumbuhan dan produksi asam bakteri penyebab kavitas 

dalam plak gigi. Teh tersebut memengaruhi enzim bakteri yakni 

glukosiltransferase yang bertanggung jawab mengubah gula menjadi 

bahan matriks lengket yang digunakan plak untuk melekat pada 

gigi(Radhika et al., 2008). Pada teh terdapat kandungan katekin yang 

memiliki senyawa epigallo-catechin gallate (EGCg) yang dapat 
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menghambat dan sebagai bakterisid terhadap Streptococcus mutans yang 

merupakan penyebab karies (Setianingtyas P et al., 2018). 

Dalam suatu penelitian Vishal Arya dkk, penelitian yang 

mempelajari efek rebusan teh hitam (1,5%) pada enzim saliva amilase 

(enzim katalitik) pada 30 anak dalam kelompok usia 12 hingga 15 tahun. 

Hasilnya menyatakan adanya mekanisme anti-kariogenik dalam teh yang 

dapat menghambat aktifitas α-amilase, hal itu terjadi karena dalam teh 

terdapat fluoride endogen (Arya V et al., 2016). 

Radhika  dan  Kumari  BV, pada tahun 2015 menyatakan berkumur 

dengan  teh hitam 0.01% selama 30 detik, sebanyak 5 kali dengan  interval 

3 menit selama 2 minggu dapat memberi efek pada perubahan  nilai  rata-

rata  plak  yang awalnya 2,16  menjadi  0,16, itu menunjukkan  bahwa 

adanya hubungan yang signifikan antara penggunaan teh hitam dengan  

pengurangan plak gigi (Radhika et al., 2018). 

Penelitian oleh Nurul Wardhani pada tahun 2017 memberikan hasil 

bahwa teh hitam yang digunakan untuk berkumur mempunyai dampak 

positif yang sama dengan fluor yaitu dapat menurunkan akumulasi plak. 

Dari sejumlah penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa benar adanya 

suatu manfaat yang baik untuk kesehatan rongga mulut terutama dalam 

menurunkan risiko kariesoleh tumbuhan teh hitam (Wardhani N., 2018). 

Dengan demikian untuk mendapatkan manfaat dari tumbuhan teh 

hitam dengan adanya tambahan rasa manisakan memudahkan konsumen 

dalam mengonsumsinya. Pemanis yang sering terdapat dalam permen 

yaitu sukrosa dan glukosa, namun bahan-bahan tersebut memiliki efek 

yang dapat membentuk karies. Dibandingkan dengan glukosa, sukrosa 

lebih mudah dilakukan sintesa ekstra sel oleh mikroorganisme sehingga 

kondisi rongga mulut cepat menjadi asam yang kemudian mudah 

membentuk terjadinya karies. 

Solusi berupa pengganti sukrosa yaitu sorbitol. Sorbitol adalah 

salah satu gula poliol selain xylitol, malnitol, dulcitol, dan inositol. 

Menurut penelitian, sorbitol tidak membantu proses pembentukan plak 
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gigi karena sorbitol bekerja dengan cara menstabilkan pH saliva, sehingga 

pertumbuhan bakteri tidak direspon baik oleh sorbitol (Soesilo D et al., 

2005).  

Permen yang berupa hard candy merupakan permen yang banyak 

menarik perhatian anak-anak karena rasanya manis, enak dan memiliki 

variasi warna. Namun sayangnya, sesuai dengan penelitian Ramadhan 

tahun 2012, bahwa bahan utama dari hard candy ialah sukrosa, sirup 

glukosa dan air. Dilihat dari bahan-bahannya, dapat dinyatakan bahwa 

permen yang dipasaran lebih banyak yang menyebabkan karies 

dibandingkan yang dapat mencegah terjadinya karies (Ramadhan.,2012).  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh dari suatu permen hard candy yang dibuat menggunakan bahan 

teh hitam dengan tambahan pemanis yang aman berupa sorbitol. Sehingga 

angka karies anak menjadi rendah serta memiliki gigi dan mulut yang 

sehat. 

Dalam ajaran Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW tentu 

senantiasa mengikuti setiap ajaran juga contoh dari beliau, salah satunya  

dalam hal ini menjaga kebersihan rongga mulut. Memelihara kesucian diri 

disebut dengan istilah thaharah, istilah yang memiliki sebuah arti secara 

bahasa yakni kebersihan diri dari segala kotoran hissiyyah (yang dapat di 

indera) juga maknawiyyah (yang tidak dapat dilihat atau di indera) (al-

Utsaimin  rahimahullah., 2011). Debris (kotoran) yang ada di dalam 

rongga mulut dapat menimbulkan terjadinya akumulasi plak, 

denganadanya plak maka dapat menciptakan terjadinya karies (Lin W.,). 

Sehingga perlu dilakukannya  pembersihan  pada rongga mulut untuk 

menjaga kesehatannya.  

Rasulullah SAW bersabda:“Jika aku tidak memberatkan umatku, 

maka sungguh aku perintahkan  bersiwak  setiap  kali berwudhu”(HR. Al-

Bukhari). Dari hadits tersebut menjadikan bersiwak hukumnya sunnah 

muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Zaman  

Nabi SAW (sekitar abad ke 6 Masehi), kayu arak/siwak digunakan oleh 
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Nabi untuk membersihkan gigi dari makanan yang melekat pada 

permukaan gigi (Budiarti R., 2013). Makanan-makanan yang melekat 

adalah makanan yang bersifat kariogenik (Talibo RS et al., 2016). 

Makanan tersebut apabila dikunyah dan sisa nya melekat pada gigi maka 

bakteri akan melakukan penguraian yang menghasilkan polisakarida 

sehingga seiring waktu dapat menimbulkan gigi yang rusak berupa karies. 

Makanan yang melekat itu antara lain cokelat, roti dan permen (Brown JP 

et al., 2008). Allah SWT berfirman : 

  

 
 

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya”  

(Q.S. ‘Abasa (80):24 

 

Islam sangat memerhatikan apa yang dikonsumsi. Ayat tersebut 

menjelaskan tidak diperbolehkannya memasukkan apapun yang 

sembarang ke dalam tubuh. Pentingnya dalam Islam darimana makanan 

tersebut berasal dan mencari tahu apakah halal atau haram, karena 

makanan sangat memengaruhi jiwa raga untuk lebih kearah kebaikan atau 

keburukan (Khazanah Al Quran., 2016). Segala sesuatu yang diciptakan 

oleh Allah SWT tidak ada yang sia-sia. 

Dari sekian banyak tumbuhan yang memiliki banyak kebaikan, teh 

hitam adalah salahsatu yang memiliki manfaat dalam menjaga gigi dari 

karies (Setianingtyas P et al., 2018). Jika permen biasanya dapat menjadi 

penyebab karies, mengonsumsi permen berupa hard candy dengan 

kandungan propolis justru telah terbukti dapat membantu dalam  menjaga 

kesehatan rongga mulut (Ramadhan.,2012).  

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka peneliti ingin mengetahui  

pengaruh dari permen hard candy yang terbuat dari teh hitam dalam  

menekan skor plak sehingga dapat mencegah karies dan meningkatkan 

kesehatan rongga mulut menurut pandangan Islam. 
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1.2  Rumusan masalah 

1. Apakah  terdapat  perbedaan  indeks  plak,  sebelum  dan  sesudah 

mengonsumsi permen hard candy dengan kandungan larutan teh hitam 

setelah 7 hari pada anak usia 7-8 tahun dibandingkan dengan 

kelompok kontrol? 

2. Apakah  terdapat  perbedaan  indeks  plak, sebelum dan sesudah 

mengonsumsi permen hard candy dengan kandungan larutan teh 

hitamsetelah 23 hari pada anak usia 7-8 tahun dibandingkan dengan 

kelompok kontrol? 

3. Apakah ada perbedaan rata-rata PUFA sebelum dan sesudah 

mengonsumsi secara rutin  permen hard candy dengan kandungan 

larutan teh hitam selama 5 menit setelah 23 hari pada anak usia 7-8 

tahundibandingkan dengan kelompok kontrol? 

4. Bagaimana menurut pandangan Islam mengenai mengonsumsi permen 

hard candy dengan kandungan larutan teh hitam setelah 7 hari pada 

anak usia 7-8 tahun? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

1. Untuk mengetahui tingkat skor plak sebelum dan sesudah 

mengonsumsi permen hard candy dengan kandungan larutan 

teh hitam selama 23 hari pada anak-anak usia 7-8 tahun 

2. Untuk mengetahui efektivitas permen hard candy dengan 

kandungan larutan teh hitam terhadap penurunan skor plak 

menurut pandangan Islam 

 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui perbedaan indeks plak, sebelum dan sesudah 

mengonsumsi permen hard candy dengan kandungan larutan 

teh hitam setelah 7 hari pada anak usia7-8 tahun dibandingkan 

dengan kelompok kontrol. 
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2. Mengetahui perbedaan indeks plak, sebelum dan sesudah 

mengonsumsi permen hard candy dengan kandungan larutan 

teh hitam setelah 23 hari pada anak usia7-8 tahun dibandingkan 

dengan kelompok kontrol. 

3. Mengetahui PUFA sebelum dan sesudah mengonsumsi permen 

hard candy dengan kandungan larutan teh hitam setelah 23 hari 

mengonsumsi secara rutin dibandingkan dengan kelompok 

kontrol. 

4. Mengetahui pengaruh dari mengonsumsi permen hard candy 

dengan kandungan larutan teh hitam setelah 23 hari 

mengonsumsi secara rutin menurut pandangan Islam. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Bagi subyek penelitian, subyek dapat lebih memelihara kesehatan 

gigi nya dan tahu efektivitas permen hard candy dengan 

kandungan larutan teh hitam memiliki pengaruh baik untuk 

mencegah gigi berlubang 

1.4.2 Bagi dunia kedokteran gigi, ditemukannya inovasi baru yaitu 

penggunaan larutan teh hitam dalam bentuk permen hard candy 

dapat dibuktikan kepada praktisi kesehatan gigi bahwa hal tersebut 

berpengaruh terhadap skor plak yang membantu dalam mengurangi 

insidens kejadian karies gigi pada masyarakat 

1.4.3 Bagi peneliti, berguna untuk memperdalam pengetahuan tentang 

efektivitas penurunan skor plak menggunakan bahan larutan teh 

hitam dalam bentuk permen hard candy 

1.4.4 Bagi masyarakat umum, hasil penelitian bermanfaat untuk 

mengetahui jenis teh hitam yang baik selain teh hijau bagi 

kesehatan gigi 

1.4.5 Bagi umat muslim, dapat mengetahui manfaat permen hard candy 

dengan kandungan larutan teh hitam dalam menurunkan skor plak 

pada anak usia 7-8 tahun menurut pandangan Islam 


