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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penampilan merupakan hal penting yang pertama kali dilihat dan dinilai 

orang lain saat bertemu. Saat kita berbicara dan tertawa, gigi merupakan bagian 

yang terlihat. Jika gigi mengalami perubahan warna maka senyuman kita menjadi  

kurang indah (Variani, 2014). Salah satu hal yang dapat menyebabkan 

permasalahan pada penampilan gigi adalah perubahan warna (stain). Stain 

merupakan perubahan warna pada permukaan gigi yang diakibatkan karena adanya 

kebiasaan buruk pada seseorang (Tin-Oo MM et al., 2011). Terdapat beberapa cara 

untuk mengatasi perubahan warna tersebut antara lain dengan penggunaan pasta 

gigi pemutih, melakukan pembersihan dengan  scalling dan polishing, penggunaan 

mahkota gigi maupun veneer, penggunaan produk whitening atau bleaching (Joiner 

A., 2006). Produk whitening (pemutih) hanya untuk menghilangkan pewarnaan di 

permukaan gigi saja, mengandung bahan yang bekerja menghilangkan pewarnaan 

dengan aksi fisik dan kimia, sementara produk bleaching membantu 

menghilangkan pewarnaan yang bermula dari dalam gigi (intrinsik) dan juga 

pewarnaan di permukaan gigi (ekstrinsik) yang hasilnya dapat mengubah warna asli 

gigi. Sediaan produk pemutih gigi tersedia dalam bentuk: gel dalam trays, 

strip/lembaran, film, paint-on gel, pasta gigi, spray dan powder. Bentuk sediaan 

yang sedang banyak digunakan adalah sediaan dalam bentuk gel di dalam pen dan 

bubuk atau powder dibandingkan dengan bentuk sediaan lain, karena dinilai dari 

tingkat keefektivitasannya dalam hal pemakaian (Silva et al., 2006). Berdasarkan 

penelitian Syafriadi M dkk tahun 2013, gel yang terkandung dalam pemutih gigi 

seperti karbamid peroksida 10-16% dapat menyebabkan sedikit peningkatan 

kekasaran permukaan dan sejumlah porositas (Syafriadi M et al., 2013). 

Saat ini banyak ditemukan produk bahan pemutih gigi yang dijual bebas di 

pasaran, menurut peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia nomor HK.03.1.23.08.11.07517 tahun 2011 lampiran 1 mengenai daftar 

bahan yang diperbolehkan digunakan dalam kosmetika dengan pembatasan dan 

persyaratan penggunaan terdapat beberapa pembatasan seperti kegunaan, kadar 
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maksimum dan persyatan lain yang dimaksudkan menjadi syarat sebagai 

penggunaan sekaligus peredaran obat yang diizinkan. Kadar maksimum yang 

diperbolehkan BPOM untuk sediaan pemutih gigi yaitu 0.1-6% dan 6-35% H2O2 

yang ada atau yang dilepaskan (Republik I., 2011). Peraturan BPOM mengenai izin 

edar obat selanjutnya dibahas dalam Undang-Undang Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor 26 tahun 2018 pasal 3 seperti permohonan izin edar obat, sertifikat 

cara pembuatan obat baik serta cara distribusi obat yang baik (Republik I., 2018). 

Saat ini banyak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen seperti produk-produk tanpa nomor izin edar serta mudah 

didapatkan. Seringkali pelaku usaha tidak mengindahkan kalimat pada Undang-

Undang Perlindungan Konsumen yakni “Pelaku Usaha dilarang memproduksi 

dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak 

sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan 

perundangundangan” yang berakibat dapat merugikan konsumen (Lestari D et al., 

2013). Contoh produk pemutih gigi tidak berizin BPOM yang saat ini banyak 

ditemukan di pasaran yaitu Oraluv shine powder® dan Dazzling white pen®, 

sementara untuk produk pemutih gigi yang berizin BPOM dan dapat ditemukan di 

pasaran yaitu Breylee® teeth whitening powder dan Lanbena® teeth whitening pen.  

Produk yang aman memiliki sertifikasi keamanan yang dikeluarkan oleh 

Badan POM dengan menyatakan keamanan suatu produk. Oleh karena itu bagi 

konsumen, sertifikasi aman memiliki manfaat antara lain terlindunginya konsumen 

dari mengonsumsi pangan, obat-obatan, dan kosmetik yang tidak lulus evaluasi 

keamanan, manfaat serta mutu produk tersebut dan memberikan kepastian serta 

perlindungan hukum bagi konsumen. Tujuan dari lain dari sertifikasi tersebut yaitu 

memberikan kepastian keamanan terhadap produk yang ingin dibeli sehingga 

konsumen tidak ragu mengenai produk yang diperdagangkan (Pratama ZM., 2019; 

Badan POM., 2021).  

Menurut Yusra Egayanti sebagai Kasubdit Standarisasi Pangan Khusus 

BPOM mengatakan bahwa sertifikasi dan nomor izin edar wajib tertera pada sebuah 

kemasan produk terutama jika produk tersebut mengandung zat-zat tertentu, sebab 

saat ini banyak produk-produk palsu yang beredaran, sehingga konsumen 
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diharapkan lebih cerdas dalam membeli suatu produk. Tidak disarankan untuk 

membeli produk sembarangan yang belum tentu jelas dan aman kandungannya 

karena dalam setiap produk pasti memiliki efek samping (Pratama ZM., 2019). 

Bleaching gigi dapat menimbulkan efek merugikan pada struktur gigi 

seperti meningkatnya porositas email gigi, gingivitis, iritasi tenggorokan dan 

lambung, dan perubahan derajat kedalaman mikroporositas emai. Efek merugikan 

lainnya adalah dapat membuat gigi menjadi lebih sensitif. Hal ini dikarenakan 

meningkatnya porositas pada email gigi. (Rajesh AG et al., 2012).  

Mikroporositas yang terjadi diakibatkan oleh erosi pada gigi dan lama 

waktu kontak bahan pemutih gigi sehingga terjadi proses demineralisasi (proses 

hilangnya kristal hidroksiapatit Ca10(PO4)6(OH)2 pada email gigi karena larut dalam 

asam) pada permukaan email (Hediana VAK et al., 2015).  

Mengingat bahwa kalsium merupakan komponen utama dalam struktur gigi 

dan demineralisasi email terjadi akibat lepasan ion kalsium dari email gigi, maka 

terjadi reaksi penguraian. Demineralisasi yang terus-menerus akan membentuk 

pori-pori kecil atau porositas pada permukaan email yang sebelumnya tidak ada 

(Rahmadani F., 2017). Bila efek samping ini terjadi selama proses bleaching maka 

proses ini harus dihentikan karena bila tidak dihentikan dapat menimbulkan 

keruskan tambahan khususnya pada email seperti perubahan pada porosistas, 

permeabilitas, demineralisasi, morfologi, komposisi, kekasaran, resiko karies gigi, 

kekerasan, dan kekuatan dari permukaan email tersebut (Farahanny W., 2011; 

Kwon SR et al., 2015). 

Kesempurnaan di tubuh manusia, mulai dari kepala hingga kaki merupakan 

anugerah Allah yang luar biasa. Dengan kesempurnaan tubuh tersebut manusia 

dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah, agar dapat memanfaatkan 

seluruh potensi yang diberikan-Nya di muka bumi ini dengan baik dan sempurna. 

Salah satu sarana yang sangat penting adalah gigi (Bisri AM et al., 2007). Allah 

Ta’ala berfirman : 

ْنَساَن فِْيْٓ اَْحَسِن تَْقِوْيم     لَقَدْ َخلَْقنَا اْْلِ
Artinya: “Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya” (Q.S. At-Tin (4): 95) 
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Dengan menjaga gigi berarti menjaga penampilan pada diri. Dengan 

menjauhkan diri dari kebiasaan buruk seperti merokok yang dapat berakibat 

langsung timbulnya stain atau noda pada gigi (Yunus et al., 2009). Menurut 

Muhammad Ali Shomali, menjaga penampilan diri dapat diartikan sebagai alat 

mengontrol kehidupan dengan cara berhias diri. Dalam konteks ini adalah seorang 

Mukmin bisa tahu bahwa ia adalah ciptaan Allah yang sangat berharga dan tidak 

melihat dirinya sama seperti hewan lain yang hanya memiliki kebutuhan dasar 

untuk dipuaskan dan diperjuangkan (Shomali., 2015). 

Menurut bahasa berhias diri (tazayyun) adalah mempercantik dalam 

berpenampilan. Menurut istilah adalah mempercantik dalam berpakaian termasuk 

dengan mempergunakan perhiasan, mempergunakan celak, inai, dan lain 

sebagainya (Al A et al., 2016). Nabi Muhammad SAW bersabda : 

 إِنَّ هللاَ َجِميٌل يُِحبُّ اْلَجَمالَ 
Artinya : “Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai yang keindahan.”  

(HR. Muslim dari Ibnu Mas’ûd radhiyallahu’anhu). 

 

Berhias dalam konteks Islam dimaksudkan tetap terjaga dari perilaku kikir 

(kurang dari semestinya) dan perilaku berlebihan (lebih dari semestinya). Dari dua 

perilaku yang tidak baik tersebut, muncul perilaku tengah-tengah yang sangat 

dianjurkan Islam, yaitu perilaku sederhana. Perilaku sederhana atau kesederhanaan 

menjadi salah satu prinsip Islam. Prinsip kesederhanaan dalam Islam berarti 

seorang Muslim haruslah bersikap secukupnya, sekadarnya dan tidak berlebihan 

(Ridwan M et al., 2019). Salah satu cara menjaga penampilan adalah dengan 

melakukan perawatan bleaching untuk menghilangkan stain atau noda pada gigi 

(Nismal et al., 2018; Yunus et al., 2009).  

Menurut Fatwa MUI hukum jaket gigi, behel, veneer dan bleaching selama 

dilakukan dengan tujuan pengobatan, dan untuk tujuan estetik tanpa merubah 

bentuk aslinya maka hukumnya halal, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang 

diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang pengobatan, Rasulullah SAW 

memerintahkan untuk berobat dan melarang untuk berobat dengan cara yang haram 

(Hatta R et al., 2018). 
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Berbagai penggunaan perawatan gigi mulai dari jaket gigi, behel, veneer 

hingga bleaching semuanya harus dilihat dari aspek bagaimana tujuan melakukan 

hal tersebut, dengan catatan tidak bolehn membahayakan dan merugikan diri sendiri 

serta orang lain. Memutihkan gigi tidak termasuk mengubah ciptaan Allah SWT 

yang masuk kategori haram (Hatta R et al., 2018; (Melati et al., 2019). 

Gigi pada dasarnya berwarna putih, tindakan memutihkan gigi sendiri tak 

masalah dan yang harus diperhatikan adalah menjaga kebersihan gigi agar tampak 

putih dengan bersiwak atau bahan yang tentu diperbolehkan. Berkaitan dengan hal 

tersebut diperlukan perlindungan hukum dalam memberikan keadilan bagi 

seseorang atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Peranan BPOM penting 

untuk mengawasi dan menindak segala bentuk penyimpangan terhadap peredaran 

kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan (Melati et al., 2019). Dalam kaidah 

fiqih dinyatakan : 

ِضرارَ    َضَرَر َوْلَ ْلَ   
Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain." 

(HR. Al – Bukhari) 
 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tingkat porositas 

email pada penggunaan bahan pemutih gigi dengan dan tanpa izin BPOM 

menggunakan alat ukur SEM. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

1.2.1. Apakah penggunaan produk pemutih gigi berizin BPOM meningkatkan 

porositas pada email gigi. 

1.2.2. Apakah penggunaan produk pemutih gigi tanpa izin BPOM meningkatkan 

porositas pada email gigi. 

1.2.3. Apakah penggunaan produk pemutih gigi sediaan Pen baik berizin BPOM 

dan tanpa izin BPOM meningkatkan porositas pada email gigi. 

1.2.4. Apakah penggunaan produk pemutih gigi sediaan Powder baik berizin 

BPOM dan tanpa izin BPOM meningkatkan porositas pada email gigi. 

1.2.5. Bagaimana pandangan Islam mengenai penggunaan bahan pemutih gigi 

dengan dan tanpa izin BPOM terhadap tingkat porositas email. 
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1.3. Tujuan Penelitian  

1.3.1. Untuk mengetahui tingkat porositas email pada penggunaan produk pemutih 

gigi berizin BPOM. 

1.3.2. Untuk mengetahui tingkat porositas email pada penggunaan produk pemutih 

gigi tanpa izin BPOM meningkatkan porositas pada email gigi. 

1.3.3. Untuk mengetahui tingkat porositas email pada produk bentuk sediaan Pen 

baik berizin dan tanpa izin BPOM. 

1.3.4. Untuk mengetahui tingkat porositas email pada produk bentuk sediaan 

Powder baik berizin dan tanpa izin BPOM. 

1.3.5. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai penggunaan bahan pemutih 

gigi dengan dan tanpa izin BPOM tingkat porositas email. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat untuk masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai tingkat porositas 

email gigi pada penggunaan bahan pemutih gigi kepada masyarakat luas khususnya 

berusia dewasa yang biasa menggunakan produk pemutih serta tinjauannya dari 

perspektif Islam. 

1.4.2. Manfaat untuk institusi 

Untuk memberikan wawasan tambahan terkait peningkatan porositas email pada 

penggunaan bahan pemutih gigi dengan dan tanpa izin BPOM. 

1.4.3. Manfaat untuk peneliti 

Sebagai bahan penelitian lanjutan mengenai peningkatan porositas email pada 

penggunaan produk pemutih gigi dengan dan tanpa izin BPOM serta tinjauan dari 

sisi Islam. 

 

 

 

 

 

 


