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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Anatomi gigi dibagi menjadi mahkota dan akar. Mahkota gigi dilapisi email 

berwarna putih sebagai pelindung mahkota anatomis yang merupakan jaringan 

tubuh paling kuat karena memiliki 95% jaringan keras. Akar gigi terdiri dari 

sementum dan dentin. Sementum memiliki 65% jaringan keras yang terdapat pada 

akar gigi dan merupakan lapisan luar akar gigi. Dentin dengan komposisi 70% 

jaringan keras menyusun bagian dalam mahkota serta akar gigi. Sedangkan pulpa 

merupakan jaringan lunak yang terdiri dari saraf dan pembuluh darah.1,2 Menurut 

Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) yang dilakukan oleh Departemen 

Kesehatan RI pada tahun 2007 menunjukkan bahwa, prevalensi penduduk 

bermasalah terhadap gigi dan mulut di Indonesia sebesar 23,4%.3 Usaha 

masyarakat untuk membersihkan gigi telah ada sejak lama, salah satu cara untuk 

membersihkan gigi adalah menyikat gigi.4 

Menyikat gigi merupakan salah satu penyebab munculnya lesi abrasi gigi. 

Abrasi merupakan hilangnya struktur gigi yang disebabkan oleh proses mekanik 

karena penyikatan yang tidak benar yang disebabkan oleh sikat atau pasta gigi 

yang bersifat abrasif. Abrasi yang disebabkan karena menggosok gigi dapat 

menyebabkan jejas servikal yang khas. Lokasi dan pola abrasi tergantung 

penyebab lain seperti teknik penyikatan gigi yang agresif, durasi penyikatan, 

frekuensi menyikat gigi, desain kekakuan bulu sikat, dan kandungan pasta gigi. 

Banyak studi yang memperlihatkan hubungan yang kuat antara abrasi gigi dengan 

menyikat gigi. Radentz (dalam Litonjua) menemukan setengah dari subjek yang 

berumur 17 hingga 45 tahun mengalami abrasi pada daerah servikal gigi kerena 

pasta gigi yang mereka gunakan. Lesi abrasi yang lebih dalam dapat dijumpai 

pada usia yang lebih tua.5  

Sikat gigi adalah alat fisioterapi yang digunakan untuk membersihkan gigi 

dan mulut.  Saat ini banyak sikat gigi yang beredar di pasaran dengan berbagai 

macam nama dagang, variasi bentuk, ukuran, dan derajat kekerasan bulu. Pada 
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umumnya setiap nama dagang sikat gigi terbagi dalam 3 jenis berdasarkan 

kehalusan dan kekerasan bulu yaitu lembut (soft), sedang (medium), keras (hard). 

Sikat gigi berbulu sedang (medium) lebih sering digunakan masyarakat karena 

dianggap efektif menghilangkan plak dibandingkan sikat gigi halus (soft). Namun, 

belum banyak penelitian yang mengemukakan bahwa perbedaan nama dagang 

sikat gigi menyebabkan perbedaan kedalaman abrasi gigi.6 

Pasta gigi merupakan pasta atau gel yang digunakan dengan sikat gigi untuk 

membersihkan dan mempertahankan estetika dan kesehatan gigi dan mulut. Pasta 

gigi dapat meningkatkan penampilan seseorang dengan cara mempertahankan gigi 

yang bersih. Pasta gigi yang ditemukan saat ini terdapat dalam dua bentuk, yaitu 

pasta dan bubuk. Dalam penggunaan dan penjualan secara komersil, 98% pasta 

gigi yang saat ini sering digunakan merupakan bentuk pasta.7 Dalam satu kemasan 

pasta gigi terdiri dari berbagai macam jenis kandungan. Secara umum kandungan 

pasta gigi terdiri dari beberapa bahan seperti bahan abrasif, humektan, perasa dan 

pemanis, bahan aktif, bahan pewarna dan pengawet serta surfaktan sodium lauryl 

sulphate (SLS). SLS adalah salah satu zat aktif dengan konsentrasi antara 1,5%-

5% dalam pasta gigi yang berperan sebagai detergen. Fungsi SLS ini adalah 

bekerja menurunkan tegangan permukaan dengan menghasilkan busa serta 

mikroemulsi. Penggunaan pasta gigi yang mengandung SLS baik dalam 

meningkatkan pH saliva dibandingkan dengan penggunaan pasta gigi tanpa 

kandungan SLS.8,9  

Menyikat gigi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

munculnya resesi gingiva. Resesi gingiva merupakan keadaan fisiologis gingiva 

yang mengalami penurunan dari insisal ke apikal. Penurunan gingiva tersebut 

menyebabkan terbukanya akar gigi yang tidak tertutup oleh email, sehingga pada 

saat menyikat gigi, permukaan bulu sikat gigi akan langsung berkontak dengan 

permukaan gigi. Sehingga pada individu dewasa harus mempertimbangkan 

pemilihan sikat dan pasta gigi yang digunakan sehari-hari untuk mengurangi 

terjadinya abrasi gigi.47 

Ajaran agama Islam memerintahkan umatnya untuk selalu menjaga 

kebersihan gigi dan mulut untuk menciptakan kemaslahatan dalam menjaga 
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kesehatan tubuh. Hadits nabi mengatakan bahwa kebersihan sebagian dari iman. 

Tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk ibadah. Sikat dan pasta gigi 

digunakan sebagai alat fisioterapi dalam menjaga kebersihan rongga mulut. Bahan 

dasar pembuatan bulu sikat gigi dan kandungan yang terdapat dalam pasta gigi 

harus diperhitungkan segi kehalalan dan kebermanfaatannya. Segala sesuatu yang 

tidak menyalahi hukum syariat Islam untuk dikonsumsi dan tidak bersifat mudarat 

adalah baik untuk kesehatan.57,60 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan abrasi 

gigi karena penggunaan pasta gigi detergen dan non detergen. Serta mengetahui 

perbedaan tingkat abrasi gigi karena penggunaan berbagai nama dagang sikat gigi 

dengan kekakuan bulu sikat sedang (medium) yang diaplikasikan pasta gigi 

dengan kandungan detergen dan non detergen serta tinjauannya menurut Islam. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, dapat ditarik rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah perbedaan nama dagang sikat gigi dengan kekakuan bulu sikat sedang 

(medium) menyebabkan perbedaan tingkat abrasi gigi? 

2. Apakah berbagai nama dagang sikat gigi dengan kekakuan bulu sikat sedang 

(medium) dan aplikasi pasta gigi dengan kandungan non detergen 

mempengaruhi tingkat abrasi gigi? 

3. Apakah berbagai nama dagang sikat gigi dengan kekakuan bulu sikat sedang 

(medium) dan aplikasi pasta gigi dengan kandungan detergen mempengaruhi 

tingkat abrasi gigi? 

4. Apakah terdapat perbedaan tingkat abrasi karena penyikatan menggunakan 

pasta gigi detergen dan non detergen? 

5. Bagaimana pandangan Islam tentang abrasi gigi akibat penggunaan berbagai 

nama dagang sikat gigi dengan pasta gigi yang mengandung detergen dan non 

detergen? 
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1.3 Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui perbedaan nama dagang sikat gigi dengan kekakuan bulu 

sikat sedang (medium) menyebabkan perbedaan tingkat abrasi gigi. 

2. Untuk mengetahui berbagai nama dagang sikat gigi dengan kekakuan bulu 

sikat sedang (medium) dan aplikasi pasta gigi dengan kandungan non detergen 

mempengaruhi tingkat abrasi gigi. 

3. Untuk mengetahui berbagai nama dagang sikat gigi dengan kekakuan bulu 

sikat sedang (medium) dan aplikasi pasta gigi dengan kandungan detergen 

mempengaruhi tingkat abrasi gigi. 

4. Untuk mengetahui perbedaan tingkat abrasi karena penyikatan menggunakan 

pasta gigi detergen dan non detergen. 

5. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang abrasi gigi akibat penggunaan 

berbagai nama dagang sikat gigi dengan pasta gigi yang mengandung detergen 

dan non detergen. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh berbagai manfaat yaitu: 

1.4.1 Bagi peneliti 

1. Sebagai tambahan wawasan, pengetahuan, serta pengalaman  bagi 

peneliti mengenai pengaruh kekakuan bulu sikat gigi sedang (medium) 

berbagai nama dagang serta penggunaan pasta gigi dengan kandungan 

detergen dan non detergen menyebabkan munculnya abrasi gigi. 

2. Dapat memenuhi tugas penelitian guna menyempurnakan tugas 

pembuatan laporan ilmiah. 

3. Sebagai syarat utama dalam menyelesaikan studi strata-1 kedokteran 

gigi. 

4. Menjalankan Tri-Dharma Perguruan Tinggi. 

 

1.4.2 Bagi institusi 

Bagi institusi pendidikan dan intititusi kesehatan diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan ilmu kesehatan gigi 
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tentang munculnya abrasi gigi dan perbedaan tingkat abrasi gigi yang disebabkan 

oleh penggunaan bulu sikat gigi sedang (medium) berbagai nama dagang serta 

aplikasi pasta gigi dengan kandungan detergen dan non detergen. 

1.4.3 Bagi masyarakat 

1. Sebagai bahan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai 

pengaruh penggunaan sikat gigi dengan kekakuan bulu sedang (medium) 

yang diaplikasikan pasta gigi dengan kandungan detergen dan non 

detergen terhadap munculnya abrasi gigi. 

2. Memberikan informasi tentang pasta gigi detergen dan non detergen 

yang menyebabkan abrasi gigi. 

3. Menambah kesadaran pembaca dan memberikan informasi agar tidak 

terjadinya abrasi gigi serta meningkatkan kesadaran dalam menjaga 

kebersihan dan kesehatan rongga mulut pada masyarakat. 


