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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Konsep Lansia 

2.1.1  Pengertian Lansia 

Secara umum, apabila usia 65 tahun ke atas seseorang telah dikatakan lanjut usia 

(lansia). Menurut undang-undang nomor 13 tahun 1998 bahwa lanjut usia adalah 

seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Lansia atau lanjut usia merupakan 

keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan 

terhadap kondisi stres secara fisiologis, kegagalan ini berkaitan dengan penurunan daya 

kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual. Terjadi 

penurunan daya kemampuan lansia ditandai dengan penurunan kebutuhan tubuh untuk 

beradaptasi stres lingkungan. Lansia juga bukan suatu penyakit, namun lansia merupakan 

tahap lanjut dari suatu proses kehidupan (Makhfudli dan Efendi, 2009). 

2.1.2  Batasan Lansia 

 Menurut WHO lansia digolongkan menjadi tiga, yaitu lanjut usia (Elderly) berusia 

60 sampai 74 tahun, lanjut usia tua (Old) berusia 75 sampai 89 tahun dan usia sangat tua 

(Very Old) berusia lebih dari 90 tahun. Sedangkan menurut depkes RI (2003) 

mengklasifikasi lansia dalam beberapa kategori yaitu, pralansia (prasenilis) seseorang yang 

berusia antara 45 sampai 59 tahun, kemudian lanjut usia (lansia) seseorang yang berusia 

60 tahun atau lebih, lansia resiko tinggi seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih 

ataupun seseorang yang berusia 60 tahun dengan masalah kesehatan, dan kemudian 
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lansia potensial yaitu seseorang yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan 

yang dapat menghasilkan barang atau jasa, dan lansia tidak potensial yakni lansia yang 

tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain 

atau pada keluarga (Dewi, 2014). 

2.1.3 Karakteristik Lansia 

 Lansia memiliki tiga karakteristik sebagai berikut, yakni menurut (Dewi, 2014) : 

1. Berusia lebih dari 60 tahun 

2. Kebutuhan dan masalah yang bervariasi dari rentang sehat sampai sakit, dari 

kebutuhan biopsikososial hingga spiritual, serta dari kondisi adaptif hingga kondisi 

maladaptiv 

3. Lingkungan tempat tinggal yang bervariasi  

2.1.4 Pengertian Menua 

 Menua atau menjadi tua adalah terjadinya suatu keadaan yang di alami di dalam 

kehidupan manusia. Proses menua merupakan suatu proses yang di alami sepanjang 

hidup, tidak hanya dimulai pada suatu waktu tertentu. Menua merupakan suatu proses 

yang terjadi secara berangsur-angsur mengakibatkan perubahan yang secara komulatif. 

Menua merupakan proses daya tahan tubuh yang lemah sehingga tidak dapat 

menghadapi rangsangan dari dalam maupun dari luar tubuh. Proses menua merupakan 

suatu proses yang berkaitan dengan waktu, bersifat universal, intrinsik, profersif dan 

detrimental. Penyebab keadaan tersebut dapat berkurangnya kemampuan beradaptasi 

dengan lingkungan (Dewi, 2014). 
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2.1.5  Teori Menua 

 Teori-teori menua ada dua teori yaitu teori biologis dan teori psikologi, menurut 

(Maryam dkk, 2008). Sebagai berikut : 

1. Teori Biologis 

Teori biologis merupakan penjelasan proses menua yang terjadinya perubahan 

fisik dan fungsi. Perubahan di dalam tubuh setiap sel pada saatnya akan mengalami 

penurunan kemampuan fungsi sel yang terjadi karena kelebihan usaha dan stress yang 

menyebabkan sel-sel tubuh menjadi penurunan fungsi. pada teori ini juga menjelaskan 

bahwa terjadinya peningkatan jumlah kolagen dalam tubuh lansia, tidak ada perlindungan 

terhadap radiasi dan kekurangan gizi. 

2. Teori Psikologi 

 Pada teori psikologi proses penuaan terjadi secara alamiah seiring dengan 

penambahan usia. perubahan pisikologis yang terjadi dapat dihubungkan dengan mental 

dan keadaan fungsional. Kepribadian yang terjadi atas motifasi dan inteligensi dapat 

menjadi karakteristik konsep diri dari seorang lansia. Konsep diri yang positif dapat 

menjadikan seseorang lansia mampu berinteraksi dengan mudah terhadap nilai-nilai yang 

ada ditunjang dengan status sosialnya. Adanya penurunan dari intelektualitas yang 

meliputi persepsi, kemampuan kognitif, memori, dan belajar pada usia lanjut 

menyebabkan mereka sulit untuk di pahami dan berinteraksi. Persepsi merupakan 

kemampuan interpretasi pada linkungan. Dengan adanya penurunan fungsi sistem 

sensorik, maka akan terjadi pula penurunan kemampuan untuk menerima, memproses, 
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dan merespon stimulus sehingga terkadang akan muncul aksi/reaksi yang berbeda dari 

stimulus yang ada. 

2.1.6 Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Proses Penuaan 

 Aspek yang mempengaruhi proses penuaan, menurut (Tamher dan Noorkasiani, 

2009) adalah sebagai berikut :  

2.1.6.1 Aspek Psikologis pada Proses Penuaan 

 Komponen yang berperan di sini adalah kapasitas penyesuaian diri yang terdiri 

atas pembelajaran, memori (daya ingat), perasaan, kecerdasan, dan motivasi. Selain hal-

hal tersebut, dari aspek psikologis dikenal pula isu yang erat hubungannya dengan lansia, 

yaitu teori mengenai timbulnya depresi, gangguan kognitif, stress, dan koping. Pada 

aspek psikologis ada dua teori, yaitu sebagai berikut: 

1. Teori kebutuhan manusia 

Hal yang terkenal adalah hierarki kebutuhan berturut-turut dari tingkat rendah ke 

tingkat tinggi terdiri atas kebutuhan fisiologis, keamanan dan keselamatan, rasa sayang 

dan memiliki, serta self esteem dan aktualisasi diri. Disini berlaku prioritas pemenuhan 

kebutuhan menurut tingkatan. Namun orang senantiasa menginginkan untuk mencapai 

tingkatan yang lebih tinggi. Contohnya dari tingkatan ke-5 (tingkatan tertinggi) adalah 

mencapai otonomi, kreativitas, kemandirian, dan hubungan antara manusia yang positif. 

2. Teori keberlangsungan hidup dan perkembangan kepribadian 

Menurut teori ini keberlangsungan hidup seseorang terbagi dalam beberapa tahap 

dan orang bergerak melewati tingkat-tingkat tersebut menurut pola tertentu, di mana 
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kesuksesan pada tahap yang satu menentukan kesuksesan pada tahap berikutnya. 

Selanjutnya tentang perkembangan kepribadian masih dipertanyakan apakah kepribadian 

seseorang berubah-ubah ataukah tetap sama disepanjang masa hidupnya. Terdapat para 

ahli yang berpandangan bahwa kepribadian seseorang tetap stabil dan menurut mereka 

terdapat 4 tipe dasar kepribadian, yaitu: tipe integrasi (matang), tipe bertahan, tipe 

bergantung atau pasif, dan tipe tak terintegrasi. Tipe pertama mampu menyesuaikan diri 

secara positif dengan proses penuaan. Tipe kedua, ingin tetap berada pada polanya semasa 

di usia pertengahan, atau bahkan mengisolasi diri. Tipe ketiga, memperlihatkan sangat 

bergantung pada orang lain (apatis, biasa disebut tipe kursi goyang). Tipe keempat (tidak 

banyak terdapat), termasuk mereka yang memiliki kelainan jiwa, kebanyakan perilakunya 

aneh dan biasanya tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. 

Memasuki usia lanjut, secara kejiwaan individu berpotensi untuk mengalami 

perubahan sifat, seperti: bersifat kaku dalam berbagai hal, kehilangan minat, tidak 

memiliki keinginan-keinginan tertentu, maupun kegemaran yang sebelumnya pernah ada. 

Hal ini tentu erat kaitannya dengan kemunduran dari aspek bio-fisiologis seperti 

diuraikan diatas.  

2.1.6.2 Aspek Biologis pada Proses Penuaan 

1. Proses penuaan pada tingkat sel 

 Sebagaimana layaknya manusia yang bertumbuh semakin lama semakin tua, pada 

dasarnya sel juga bertumbuh semakin lama semakin tua dan pada akhirnya sel-sel tua itu 

mengalami kematian sel. Kematian tersebut bergantung pada masing-masing jenis sel 

yang membentuk jaringan tubuh. Ciri-ciri sel yang semakin menua adalah bentuk selnya 
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mengecil, sintesis protein yang biasanya berlangsung di dalam sel. Prosesnya semakin 

melambat, badan Golgi kemudian memecah, mitokondria mengalami fragmentasi, 

sehingga pada akhirnya sel yang bersangkutan mati bahkan lambat laun menghilang 

akibat proses penyerapan dalam jaringan tubuh. Dalam konteks jaringan, sel-sel 

parenkim menyusut, ketidakteraturan juga tampak dalam jumlah maupun ukuran sel. 

Usia masing-masing jenis sel tubuh berbeda-beda. Untuk sel-sel imun dalm tubuh, 

dikatakan semakin tua usia seseorang, semakin banyak jumlahnya. Akan tetapi, fungsinya 

semakin berkurang, hal ini antara lain berakibat bahwa semakin tua seseorang semakin 

mudah terserang penyakit infeksi dibandingkan dengan mereka yang lebih mudah. Secara 

umum dapat dikatakan bahwa setelah melewati masa dewasa, sel-sel jaringan tubuh mulai 

menua. Pada masa dewasa sel-sel mencapai maturitas (kematangan). 

2. Proses Penuaan menurut Sistem Tubuh 

Proses tumbuh kembang (growth and development) dalam fase kehidupan setiap 

individu dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) fase menurut tingkat kecepatan perlangsungannya 

yaitu, fase progresif (tumbuh kembang cepat), fase stabil (tumbuh kembang stasioner), 

dan fase regresif (kemunduran tumbuh kembang). Dalam fase ketiga (fase kemunduran), 

secara mikro berlangsung kemunduran biologis dan fungsional, dengan akibat terjadinya 

perubahan-perubahan secara makro, yang meliputi: perubahan pada kulit, sistem indra, 

sistem kardiovaskular, sistem respirasi, sistem gastrointestinal, sistem perkemihan dan 

reproduksi, serta sistem neurologis. Perubahan tersebut dijabarkan sebagai berikut. 

a) Sistem kulit dan integument 

Pada kulit, terutama kulit wajah yang mengeriput, hal pertama yang dialami 

adalah kulit disekitar mata dan mulut, sehingga berakibat wajah dengan 
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ekspresi sedih (lebih jelas pada wanita). Rambut semakin beruban dan 

khusus pada pria tak jarang terjadi kebotakan (alopesia). Gigi tanggal, 

sehingga berpengaruh pada proses mengunyah makanan. 

b) Saluran cerna 

Dengan bertambahnya usia, pada sistem ini terjadi perubahan-perubahan 

sebagai berikut: 

a. Jumlah gigi berangsur-angsur berkurang akibat tanggal atau ekstraksi 

akibat indikasi tertentu. Hal ini akan mengurangi kenyamanan saat 

makan serta membatasi jenis makanan yang dimakan. Produksi air liur 

dengan berbagai enzim di dalamnya juga akan menurun, keadaan mulut 

yang kering selain mengurangi kenyamanan saat makan juga mengurangi 

kelancaran saat menelan. 

b. Pada lidah terdapat banyak tonjolan saraf pengecap yang memberi 

berbagai sensasi rasa (manis, asin, gurih, dan pahit). Akibat penambahan 

usia, maka jumlah tonjolan saraf tersebut berkurang, sehingga lansia 

kurang dapat merasakan kecap, akibatnya mereka butuh lebih banyak 

jumlah gula/garam untuk mendapatkan rasa yang sama kualitasnya. 

c. Esofagus adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan 

mulut dengan lambung. Gerakan secara ritmis mengalirkan makanan ke 

lambung, sehingga lama – kelamaan lambung dapat mengalami 

perlambatan, terutama di usia 70 tahun ke atas. Perlambatan tersebut 

terjadi akibat melemahnya kekuatan otot lingkar antara esofagus dan 

lambung sejalan dengan bertambahnya usia. 
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d. Pada lambung, yang akan terlihat adalah berkurangnya produksi zat 

hydrogen klorida (asam lambung) sebesar 11% sampai dengan 40% dari 

populasi. Penurunan asam lambung juga mempengaruhi penyerapan 

vitamin B12. Akibat lainnya adalah bakteri usus halus akan tumbuh 

secara berlebihan dan menyebabkan berkurangnya penyerapan vitamin 

B kompleks dan lemak. 

e. Penurunan sekresi enzim laktase usus halus juga terjadi sesuai dengan 

penambahan usia, tampak misalnya : kejadian diare setelah minum susu 

yang tinggi laktosa. 

f. Pada usus besar terjadi penurunan kontraktilitas, akibatnya : mudah 

timbul sembelit, atau gangguan buang air besar. 

c) Sistem indra (penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan) 

Gangguan pada mata sering disebabkan oleh katarak, glaucoma, atau 

degenerasi makula. Pada usia lanjut dengan katarak yang berat, terjadi 

penurunan visus, bahkan pada stadium lanjut hanya dapat membedakan 

terang dan gelap. Penyebab katarak antara lain pengobatan steroid yang 

berlangsung lama, trauma, radiasi, atau idiopatik (tak diketahui 

penyebabnya). Bagi lansia dengan gangguan pendengaran, agar dapat 

berkomunikasi lebih baik diperlukan suasana yang mendukung, antara lain 

awali dengan menyebut nama lansia, sebisa mungkin hindari pembicaraan di 

tempat ramai (interferensi, distorsi) dan tempat yang terlalu banyak 

menimbulkan pantulan suara, menghadapkan wajah (bibir, mulut, dan 

ekspresi muka) pada lansia saat berbicara, berbicara dengan jelas tanpa 
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berteriak, jangan berbicara sambil minum/makan maupun merokok, serta 

perlu diingat bahwa lansia dengan gangguan pendengaran akan lebih sulit 

menangkap pembicaraan bila sedang lelah atau sakit. 

d) Ginjal 

Merupakan alat untuk mengeluarkan sisa metabolisme tubuh melalui air seni. 

Darah yang masuk ke ginjal akan disaring oleh unit yang terkecil dari ginjal, 

yang disebut nefron (tepatnya di glomerulus). Pada lansia terjadi penurunan 

jumlah nefron sebesar 5-7% setiap dekade, mulai usia 25 tahun. Bersihan 

kreatinin (CCT) menurun 0,75 mm/m/tahun dan mengakibatkan 

berkurangnya kemampuan ginjal untuk mengeluarkan sisa metabolisme 

lewat urin, termasuk sisa obat-obatan. Oleh karena itu, penyesuaian dosis 

juga perlu diingat bagi pasien geriatrik. 

2.1.7 Perubahan-Perubahan yang Terjadi Pada Lansia 

Perubahan yang terjadi pada lansia meliputi perubahan fisik, sosial, dan 

psikologis, menurut (Maryam dkk, 2008). 

1) Perubahan fisik 

a. Sel                    : jumlah berkurang, ukuran membesar, cairan tubuh menurun, dan 

cairan intraseluler menurun                            

b. Kardiovaskuler : katub jantung menebal dan kaku, kemampuan memompa darah 

menurun (menurunnya kontraksi dan volume), elastisitas 
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pembuluh darah menurun, serta meningkatnya resistensi 

pembuluh darah perifer sehingga tekanan meningkat. 

c. Respirasi : otot-otot pernafasan kekuatannya menurun dan kaku, 

elastisitas paru menurun, kapasitas residu meningkat sehingga 

menarik napas lebih berat, alveoli melebar dan jumlahnya 

menurun, kemampuan batuk menurun, serta terjadi 

penyempitan pada bronkus. 

d. Persarafan : saraf pancaindra mengecil sehingga fungsinya menurun serta 

lambat dalam merespon dan waktu bereaksi khususnya yang 

berhungan dengan stres. Berkurang atau hilangnya lapisan 

myelin akson, sehingga menyebabkan berkurangnya respon 

motorik dan refleks. 

e. Muskuloskeletal :  cairan tulang menurun sehingga mudah rapuh (osteoporosis), 

bungkuk (kifosis), persendia membesar dan menjadi kaku (atrofi 

otot), kram, tremor, tendon mengerut, dan mengalami sclerosis 

f. Gastrointestinal : esophagus melebar,  asam lambung menurun, lapar menurun, 

dan peristaltik menurun sehingga daya absorpsi juga ikut 

menurun. Ukuran lambung mengecil serta fungsi organ aksesori 

menurun sehingga menyebabkan berkurangnya produksi 

hormon dan enzim pencernaan. 
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g. Genitourinaria :  ginjal mengecil, aliran darah ke ginjal menurun, penyaringan di 

glomerulus menurun, dan fungsi tubulus menurun sehingga 

kemampuan mengonsentrasi urin ikut menurun. 

h. Vesika urinaria : otot – otot melemah, kapasitasnya menurun, retensi urin. 

Prostat, hipertrofi pada 75% lansia. 

i. Vagina : selaput lendir mengering dan sekresi menurun. 

j. Pendengaran : membrane timpani atrofi segingga terjadi gangguan 

pendengaran. Tulang – tulang pendengaran mengalami 

kekakuan. 

k. Penglihatan : respon terhadap sinar menurun, adaptasi terhadap gelap 

menurun, akomodasi menurun, lapang pandang menurun, dan 

katarak. 

l.  Endokrin : produksi hormon menurun. 

m. Kulit : keriput serta kulit kepala dan rambut menipis. Rambut dalam 

hidung dan telinga menebal. Elastisitas menurun, vaskularisasi 

menurun, rambut memutih (uban), kelenjar keringat menurun, 

kuku keras dan rapuh, serta kuku kaki tumbuh berlebihan 

seperti tanduk. 
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n. Belajar dan memori : kemampuan belajar masih ada tetapi relatif menurun. 

Memori (daya ingat) menurun karena proses encoding 

menurun. 

o. Intelegensi : secara umum tidak banyak berubah. 

p. Personality dan adjustment  

    (pengaturan) : tidak banyak perubahan, hampir seperti saat muda. 

q. Pencapaian  

          (achievement) : sains, filosofi, seni, dan musik sangat mempengaruhi. 

2) Perubahan sosial 

a. Peran : post power syndrome, single woman, dan single parent. 

b. Keluarga emptiness       : kesendirian, kehampaan. 

c. Teman : ketika lansia lainnya meniggal, maka muncul perasan 

kapan akan meniggal. Berada di rumah terus – menerus 

akan cepat pikun (tidak berkembang). 

d. Abuse : kekerasan berbentuk verbal (dibentak) dan nonverbal 

(dicubit, tidak diberi makan). 

e. Masalah hukum : berkaitan dengan perlindungan asset dan kekayaan 

pribadi yang di kumpulan sejak masih muda. 
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f. Pensiun : kalau menjadi PNS akan ada tabungan (dana pensiun). 

Kalau tidak, anak dan cucu yang akan memberi uang. 

g. Ekonomi : kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang cocok 

bagi lansia dan income security. 

h. Rekreasi : untuk ketenangan batin. 

i. Keamanan : jatuh, terpeleset. 

j. Transportasi : kebutuhan akan sistem transportasi yang cocok bagi 

lansia. 

k. Politik : kesempatan yang sama untuk terlibat dan memberikan 

masukan dalam sistem politik yang berlaku. 

l. Pendidikan                    : berkaitan dengan pengentasan buta aksara dan 

kesempatan untuk tetap belajar sesuai dengan hak asasi 

manusia. 

m. Agama : melaksanakan ibadah. 

n. Panti jompo : merasa dibuang/diasingkan. 

3) Perubahan psikologis 

 Perubahan psikologis pada lansia meliputi short term memory, frustrasi, kesepian, takut 

kehilangan kebebasan, takut menghadapi kematian, perubahan keinginan, depresi, dan 

kecemasan. 
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2.1.8 Tipe Lansia 

 Tipe-tipe lansia banyak ditemukan dan bermacam-macam antara lain, menurut 

(Dewi, 2014) 

1. Tipe arif bijaksana 

Lansia ini kaya dengan hikmah pengalaman, menyesuaikan diri dengan perubahan 

zaman, mempunyai kesibukan, bersikap ramah, rendah hati, sederhana, dermawan, 

memenuhi undangan dan menjadi penutupan. 

2. Tipe mandiri 

Lansia kini senang mengganti kegiatan dengan yang hilang dengan kegiatan yang 

baru, selektif dalam mencari pekerjaan dan teman pergaulan, serta memenuhi 

undangan. 

3. Tipe tidak puas 

Lansia yang selalu mengalami konflik lahir batin, menentang proses penuaan yang 

menyebabkan kehilangan kecantikan, kehilangan daya tarik jasmani, kehilangan 

kekuasaan, status, teman yang disayangi, pemarah, tidak sabar, mudah tersinggung, 

menuntut, sulit dilayani, dan pengkritik. 

4. Tipe pasrah 

Lansia yang selalu menerima dan menunggu nasib baik, mengikuti kegiatan 

beribadah, ringan kaki, melakukan beberapa jenis pekerjaan. 

5. Tipe bingung 

Lansia yang sering kaget, kehilangan kepribadian, mengasinkan diri, merasa minder, 

menyesal, pasif, acuh tak acuh. 
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 Lansia dapat pula dikelompokan dalam beberapa tipe yang bergantung pada 

karakter, pengalaman hidup, lingkungan, kondisi fisik, mental, sosial, dan ekonominya. 

1. Tipe optimis 

Lansia santai dan periang, penyesuaian cukup baik, memandang lansia dalam bentuk 

bebas dari tanggung jawab dan sebagai kesempatan untuk menuruti kebutuhan 

pasifnya. 

2. Tipe konstruktif 

Mempunyai integritas baik, dapat menikmati hidup, mempunyai toleransi tinggi, 

humoris, fleksibel dan sadar diri. Biasanya sifat ini terlihat sejak muda. 

3. Tipe ketergantungan 

Lansia ini  masih dapat diterima di tengah masyarakat, tetapi selalu pasif, tidak 

berambisi, masih sadar diri, tidak mempunyai inisiatif, dan tidak praktis dalam 

bertindak. 

4. Tipe defensif 

Sebelumnya mempunyai riwayat pekerjaan atau jabatan yang tidak stabil, selalu 

menolak bantuan, emosi sering tidak terkontrol, memegang teguh kebiasaan, bersifat 

kompulsif aktif, takut, dan menyenangi masa pensiun. 

5. Tipe militan dan serius 

Lansia yang tidak mudah menyerah, serius, senang berjuang dan bisa menjadi 

panutan. 
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6. Tipe pemarah frustasi 

Lansia yang pemarah, tidak sabar, mudah tersinggung, selalu menyalahkan orang 

lain, menunjukan penyesuaian yang buruk, dan sering mengekspresikan kepahitan 

hidupnya. 

7. Tipe bermusuhan 

Lansia yang selalu menganggap orang lain yang menyebabkan kegagalan, selalu 

mengeluh, bersifat agresif dan curiga. Umumnya memiliki pekerjaan yang tidak stabil 

di saat muda, menganggap menjadi tua sebagai hal yang tidak baik, takut mati, iri 

hati pada orang yang masih muda, senang mengadu untung dari pekerjaan, dan aktif 

menghindari masa yang buruk. 

8. Tipe putus asa, membenci dan menyalahkan diri sendiri 

Bersifat kritis dan menyalahkan diri sendiri, tidak memiliki ambisi, mengalami 

penurunan sosio-ekonomi, tidak dapat menyesuaikan diri, lansia tidak hanya 

mengalami kemarahan, tetapi juga depresi, menganggap usia lanjut sebagai masa 

yang tidak menarik dan berguna. 

2.2  Konsep Kesehatan Rongga Mulut Lansia 

2.2.1  Status Kesehatan Mulut dan Gigi Secara Umum 

 Status kesehatan gigi dan mulut merupakan keadaan yang menggambarkan 

kondisi kebersihan gigi dan mulut seseorang (Fatima, Astuti dan Meikawati, 2007). Status 

kesehatan gigi dan mulut yang meliputi kalkulus, plak pada gigi, saliva dan kebersihan gigi 

dan mulut (Wati, 2014).  Kesehatan mulut merupakan bagian fundamental dari kesehatan 

secara menyeluruh. Kesehatan mulut yang dimaksud saat ini adalah kesejahteraan rongga 
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mulut, termasuk gigi dan struktur serta jaringan-jaringan pendukungnya yang terbebas 

dari rasa sakit, serta berfungsi secara optimal. Penyakit gigi dan mulut dapat menjadi 

risiko pada penyakit lain, seperti fokal infeksi dari penyakit gigi dan mulut perlu 

dilakukan agar tidak terjadi gangguan fungsi, aktivitas serta penurunan produktivitas kerja 

yang tentunya akan mempengaruhi kualitas hidup (Parianti dan Ariyasa, 2015). 

Kesehatan gigi merupakan bagian kesehatan dalam pencegah penyakit mulut melalui 

upaya peningkatan kualitas hidup. Kesehatan gigi juga merupakan bagian kesehatan 

untuk melaksanakan dan mencari solusi efektif dalam pencegahan penyakit gigi dan 

mulut, serta dengan cara perawatannya (Daly dkk, 2013).  

2.2.2 Faktor Lain yang Mempengaruhi Status Kesehatan Gigi dan Mulut Selain 

Menyirih 

1. Makanan 

Makanan merupakan salah satu unsur penting untuk dapat terjadi karies gigi. 

Makanan pokok manusia adalah karbohidrat, lemak dan protein (Rosidi, Haryani 

dan Adimayanti, 2013).  

2. Usia 

Seiring dengan pertambahan usia, gigi geligi menjadi memanjang hal ini menunjukan 

bahwa usia dipastikan berhubungan dengan hilangnya perlekatan pada jaringan ikat. 

Pada gigi geligi yang memanjang sangat berpotensi mengalami kerusakan. Kerusakan 

ini meliputi periodontitis, trauma mekanik yang kronis yang disebabkan cara 

menyikat gigi, dan kerusakan dari faktor iatrogenik yang disebabkan oleh restorasi 

yang kurang baik atau perawatan scalling and root planning yang berulang-ulang 

(Lebukan, 2013). 
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3. Pengetahuan terhadap kesehatan gigi 

Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki pengetahuan 

dan sikap yang baik terhadap kesehatan sehingga akan mempengaruhi perilaku 

hidup sehat dan dapat menjaga kesehatan gigi (Maulana, Adhani, dan Heriyani, 

2016).  

4. Merokok 

Kebiasaan merokok sangat mempengaruhi kesehatan mulut terutama perubahan 

mukosa atau selaput lendir. Kanker di mulut umumnya diawali dengan adanya 

perubahan mulokosa. Perubahan itu tidak menimbulkan rasa sakit, sehingga tidak 

terlalu diperhatikan sampai keadaannya lebih lanjut (Sukmana, 2009).  

5. Menyikat gigi 

Pentingnya menyikat gigi untuk membersihkan plak-plak yang menempel di gigi. 

Plak yang menempel pada gigi apabila tidak dibersihkan tidak hanya membuat gigi 

berlubang atau karies gigi tetapi gusi dan jaringan lainnya akan terkenal masalahnya 

juga (Rahmadhan, 2010).   

2.2.3 Kesehatan Rongga Mulut dan Gigi 

Lansia mengalami proses penurunan fungsi alamiah yang tidak dapat dihindari 

oleh setiap manusia, terjadi perubahan jaringan tubuh yang sangat kompleks. Proses ini 

juga mempengaruhi keadaan rongga mulut pada lansia. Pada lansia biasanya terjadi 

penurunan hygiene mulut, berkurangnya jumlah gigi dan penurunan sensitivitas mukosa 

rongga mulut terhadap iritasi. Selain itu juga terjadi kelemahan pada jaringan penyangga 

gigi sehingga kemampuan mengunyah berkurang. Infeksi serta keganasan sering terjadi 
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dalam rongga mulut sehubungan dengan proses penuaan. Status kesehatan gigi dan 

mulut lansia berbeda dengan orang muda. Pada lansia terjadi perubahan-perubahan 

dalam rongga mulutnya yang mencakup perubahan pada jaringan keras (gigi, tulang dan 

sendi rahang), jaringan lunak (mukosa mulut, lidah, kelenjar saliva dan otot-otot 

pengunyahan) dan jaringan periodontal (Lombu, 2014). 

1. Mulut 

Mulut merupakan organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses 

pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan 

sehingga ukurannya cukup kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Didalam mulut 

terdapat gigi, lidah dan kelenjar saliva (Hidayat dan Tandiari, 2016).  

2. Gigi 

 Gigi merupakan suatu organ yang fungsi utamanya adalah untuk mengunyah 

makanan. Gigi tertanam di tulang alveolar, yaitu suatu tulang yang menempel di 

permukaan tulang rahang. Tulang alveolar yang ditutupi gusi ini berfungsi untuk 

menopang gigi (Listrianah, 2012). 

3. Bagian-Bagian Gigi  

Bagian-bagian gigi, menurut (Listrianah, 2012) sebagai berikut : 

a. Email 

Email merupakan bagian terluar dari gigi yang terlihat dalam mulut, dibandingkan 

dengan bahan keras dalam tubuh seperti kuku, rambut, tulang, semen dan dentil. 

Email merupakan bahan yang terkeras tetapi getas (mudah patah). Email 

merupakan bahan yang tidak mempunyai sel, pembuluh darah, saraf, dan limfe 
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sehingga jika patah atau sakit, email tidak dapat mengadakan regenerasi atau tidak 

mempunyai daya reparatif. Jadi pencegahan kerusakan email dari proses karies 

ataupun fraktur sangat penting. 

b. Dentil 

Dentil adalah jaringan termineralisasi yang membentuk sebagian besar komposisi 

gigi. Di daerah mahkota, dentil ada di lapisan dasar email dan di daerah akar, 

dentil ditutupi oleh sementum. Warnanya kuning pucat, kerasnya lebih keras dari 

pada tulang maupun sementum, tapi kurang keras dibandingkan dengan email. 

Dentil mengandung 70% bahan anorganik yang komponen utamanya adalah 

hidroksiapatit. 

c. Pulpa 

Pulpa merupakan jaringan lunak yang di dalamnya terdapat jaringan ikat, limfe, 

saraf dan pembuluh darah. Limfe, saraf dan pembuluh darah masuk ke dalam 

gigi melalui lubang kecil yang berada di ujung akar gigi yang disebut foramen 

apikal. Bagian gigi ini mempunyai peran penting dalam pertumbuhan dentil. 

d. Sementum 

Sementum bagian dari jaringan gigi dan termasuk juga bagian dari jaringan 

periodontium karena, menghubungkan gigi dengan tulang rahang dan jaringan 

yang terdapat di selaput periodontal. Jaringan sementum tidak mengadakan 

resorpsi pembentukan kembali tetapi mengalami apposisi (makin tua umur makin 

tebal lapisan semen), pembentukan semen ini berjalan dari arah selaput 

periodontal. 
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4. Fungsi Gigi 

 Semua bagian tubuh mempunyai fungsinya masisng-masing, termasuk juga gigi, 

gigi memiliki beberapa fungsi menurut (Rahmadhan, 2010) diantaranya adalah : 

a. Pengunyah 

Gigi berperan penting untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah ditelan 

serta meringankan kerja proses pencernaan. Jika makanan tidak dikunyah terlebih 

dahulu oleh gigi, maka organ pencernaan lain akan berkerja lebih berat dan 

penyerapan makanan tidak maksimal. 

b. Berbicara 

Gigi sangat diperlukan untuk mengeluarkan bunyi ataupun huruf-huruf tertentu 

seperti huruf T, V, F, D, dan S. Tanpa gigi, bunyi huruf-huruf ini tidak akan 

terdengar sempurna, berbicara pun tidak terdengar dengan jelas. Contohnya 

seperti berbicara dengan kakek atau nenek yang giginya sudah kosong. 

c. Estetika 

Sebuah senyum tidak akan lengkap tanpa hadirnya sederetan gigi yang rapih dan 

bersih. Estetika dalam bidang kedokteran gigi adalah berhubungan lansung 

dengan perasaan indah bagi seseorang. Jika seseorang kehilangan gigi depan 

(misalnya gigi incisivus, caninus) maka orang tersebut akan terlihat kurang 

keindahan, malu untuk tertawa karena timbul rasa kurang percaya diri. 

d. Menjaga kesehatan rongga mulut dan rahang 

Banyak hal yang terjadi apabila gigi hilang. Diantaranya gangguan mengunyah 

makanan, susunan gigi yang menjadi tidak teratur (molaklusi), tulang alveolar 
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yang berkurang (resorpsi), gangguan pada sendi rahang, dan penyakit pada 

jaringan periodontal.  

5. Jenis Gigi 

 Gigi-geligi yang ada di mulut termasuk golongan gigi heterodon karena 

bentuknya bermacam-macam dan fungsinya pun berbeda-beda, secara umum gigi dibagi 

menjadi empat bagian menurut (Rahmadhan, 2010) sebagai berikut : 

a. Gigi insisif atau gigi seri 

Gigi ini berbentuk persegi panjang, dan berfungsi untuk memotong makanan. 

Gigi insisif terletak di bagian paling depan di tengah lengkungan gigi, ada empat 

buah gigi insisif ini di rahang atas maupun di rahang bawah. 

b. Gigi kaninus atau gigi taring 

Gigi taring berada di sebelah gigi insisif. Gigi ini berbentuk lebih panjang dengan 

ujung yang runcing. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak atau menyobek 

makanan. Gigi taring berjumlah empat buah, dua di rahang atas dan dua di 

rahang bawah. 

c. Gigi premolar atau gigi geraham kecil 

Di belakang gigi kaninus ada gigi premolar. Bentuk gigi premolar di rahang atas 

agak berbeda dengan gigi premolar di rahang bawah. Gigi premolar di rahang 

atas mempunyai dua bonjol, sedangkan premolar rahang bawah hampir mirip 

dengan kaninus namun bonjolnya tidak runcing dan bentuknya juga lebih besar 

dari gigi kaninus. Totalnya gigi premolar ada delapan buah, empat di rahang atas 
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dan empat di rahang bawah. Gigi premolar berfungsi untuk menyobek dan 

membantu menghaluskan makanan. 

d. Gigi molar atau gigi geraham besar 

Gigi molar berada dibelakang gigi premolar. Bentuknya seperti kotak dan 

ukurannya besar. Gigi molar merupakan gigi yang paling berperan dalam proses 

menghaluskan makanan. Totalnya ada dua belas buah, enam di rahang atas dan 

enam di rahang bawah. 

6. Lidah dan Pengecapan 

Orang tua biasanya mengeluh tidak adanya rasa makanan, hal ini dikarenakan 

bertambahnya usia mempengaruhi kepekaan rasa akibat berkurangnya jumlah 

pengecapan pada lidah. Permukaan lidah ditutupi oleh banyaknya papilla pengecapan 

dimana terdapat empat tipe papilla yaitu papilla filiformis, fungiformis, sirkumvalata, dan 

voliate. Sebagian papilla pengecapan terletak dilidah dan beberapa ditemukan pada 

palatum, epiglotis, laring, dan faring. Pada manusia terdapat sekitar 10.000 putik kecap, 

dan jumlahnya berkurang secara drastis dengan bertambahnya usia. Sistem pencernaan di 

rongga mulut menunjukan penurunan fungsi dengan meningkatnya umur. Fungsi 

menelan (berkaitan dengan tekanan) menurun dengan meningkatnya umur sehingga 

manula terpaksa bekerja lebih keras untuk menghasilkan efek tekanan yang adekuat dan 

dapat menelan makanan, seterusnya akan meningkatkan resiko untuk berkembangnya 

dysphagia. Akibat gangguan pada sistem pencernaan dan kehilangan sensori pengecapan 

sehingga menyebabkan kehilangan selera makan, manula kehilangan berat badan 

merupakan keadaan umum yang sering terjadi (Husin, 2011). 
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7. Kelenjar Saliva 

Fungsi kelenjar saliva yang mengalami penurunan merupakan suatu keadaan 

normal pada proses penuaan manusia. Lansia mengeluarkan jumlah saliva yang lebih 

sedikit pada keadaan istirahat, saat berbicara, maupun saat makan. Keadaan ini 

disebabkan oleh adanya perubahan atropi pada kelenjar saliva sesuai dengan 

pertambahan umur yang akan menurunkan produksi saliva dan mengubah komposisinya 

sedikit. Fungsi utama dari saliva adalah pelumasan, buffer, dan perlindungan untuk 

jaringan lunak dan keras pada rongga mulut. Jadi, penurunan aliran saliva akan 

mempersulit fungsi bicara dan penelanan, serta menaikkan jumlah karies gigi, dan 

meningkatkan kerentanan mukosa terhadap trauma mekanis dan infeksi microbial 

(Husin, 2011). 

2.2.4  Pengukuran Status Kesehatan Gigi dan Mulut 

 OHAT (Oral Health Assessment Tool) merupakan lembar pengkajian observasi 

dengan tujuan untuk memberikan penilaian komprehensif mengenai kondisi kesehatan 

mulut dan gigi bagi lansia. OHAT (Oral Health Assessment Tool) meliputi 8 item atau 

kategori yang menilai status kesehatan gigi dan mulut yaitu bibir, lidah, gusi dan jaringan 

sekitarnya, saliva, gigi asli, gigi palsu, kebersihan mulut dan gigi serta sakit gigi 

(Lombu,2014). Lembar observasi OHAT (Oral Health Assessment Tool) ini memiliki 

penilaian yaitu dengan skor 0 mengindikasikan keterangan sehat, skor 1 mengindikasikan 

keterangan perubahan dan skor 2 mengindikasikan keterangan tidak sehat, dan diberikan 

di masing-masing kategori penilaian kemudian skor dan 8 kategori itu dijumlahkan untuk 

memberikan skor total (Chalmers JM et al, 2005). 
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2.3  Konsep Menyirih 

2.3.1 Pengertian Menyirih 

 Menyirih merupakan kegiatan yang telah bersifat turun-temurun yang 

berhubungan dengan upacara dan kegiatan budaya serta sosial. Untuk melakukan 

kegiatan ini tidak membutuhkan biaya yang mahal, dan terjangkau bagi semua 

masyarakat. Menyirih disebut juga sugi sirih (quid) yakni suatu proses meramu campuran 

dari unsur yang terpilih kemudian dibungkus dalam daun sirih. Bahan yang digunakan 

untuk menyirih terdiri dari biji buah pinang (Areca Chatechu), daun sirih (Piper Betel), dan 

kapur (Kalsium Hidroksi). Kegiatan menyirih ini diperkirakan lebih dari 600 juta orang 

telah melakukannya di berbagai wilayah di dunia. Di kawasan Asia Tenggara, tradisi 

menyirih sudah di mulai sejak 3000 tahun yang lalu. Beberapa orang mengatakan bahwa 

tradisi menyirih berasal dari India, pendapat ini hanya didasarkan dengan cerita-cerita 

sastra dan lisan. Masyarakat di kepulauan nusantara juga banyak yang memiliki kegiatan 

menyirih, berdasarkan catatan perjalanan Marcopolo yang dikenal dengan penjelajah 

pada abad ke-13. Menurut sejarah kuno menyirih dilakukan oleh semua lapisan 

masyarakat, kelompok usia, termasuk kalangan wanita dan anak-anak dan di beberapa 

negara lebih sering pada kelompok usia lanjut (Tandiarang, 2015). 

                  

         Gambar 2.1 Lansia Menyirih 
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2.3.2 Bahan yang digunakan Untuk Menyirih 

 Bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk menyirih adalah daun sirih (Piper 

Betel), Kapur sirih (Kalsium Hidroksi), buah pinang (Areca Chatechu). 

1. Daun sirih (Piper Betel) 

Daun sirih memiliki sebutan di masing-masing daerah yakni Suruh, Sedah (Jawa), 

Seureuh (Sunda). Tanaman merambat ini bisa mencapai tinggi 15 meter, batang berwarna 

cokelat kehijauan, berbentuk bulat, beruas, dan merupakan tempat keluarnya akar. Daun 

tunggal berbentuk jantung, berujung runcing, tumbuh berselang-seling, bertangkai, dan 

mengeluarkan bau yang sedap bila diremas. Panjang 5-8 cm dan lebar 2-5 cm, bunga 

majemuk berbentuk bulir dan terdapat daun pelindung ± 1 mm berbentuk bulat panjang. 

Pada bulir jantan, panjangnya sekitar 1,5-3 cm dan terdapat dua benang sari yang pendek, 

sedangkan pada bulir betina panjangnya sekitar 1,5-6 cm terdapat kepala putik 3-5 buah 

berwarna putih dan hijau kekuningan (Hidayat dan Napitupalu, 2015). 

Bagian yang di manfaatkan adalah daun, daun sirih ini mengandung minyak atsiri 

(batlephenol), kandungan minyak atsiri terdapat fenol dan kavikol memiliki aktifitas 

antibakteri tiga kali lebih efektif dari pada senyawa fluoride hanya berfungsi menghambat 

perkembangan bakteri dan tidak memusnahkan sedangkan fenol dan kavikol dalam 

minyak atsiri ini memiliki sifat bakterisida yang mampu membasmi bakteri sehingga lebih 

efektif dalam menjaga kesehatan gigi, gusi dan menghilangkan bau mulut (Mutmainnah, 

2013). Daun sirih juga mengandung seskuiterpen, pati, diatase, dan gula. Daun sirih ini 

bisa dimanfaatkan sebagai obat untuk beberapa penyakit seperti, asma, rheumatik 

arthritis, rheumatalgia, sakit mata, keputihan, mimisan, dan pendarahan gusi. Sirih 
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berkhasiat menghilangkan bau badan yang ditimbulkan oleh bakteri dan cendawan. Daun 

sirih bersifat menahan perdarahan, menyembuhkan luka pada kulit, dan gangguan 

saluran pencernaan. Selain itu, juga bersifat mengeluarkan dahak, meluruhkan ludah, 

hemostatik, dan menghentikan perdarahan. Ada pun kontraindikasi dari pemakainan 

daun sirih yakni, pada penggunaan jangka lama dapat menyebabkan gigi berwarna hitam 

dan karsinoma rongga mulut. (Hidayat dan Napitupalu, 2015) 

                  

Gambar 2.2 Daun Sirih 

2. Buah pinang (Areca Chatechu) 

Buah pinang juga memiliki efek antibakteri. Biji buah pinang mengandung 

alkaloid, seperti arekolin, arekolidine, arekain, guvakolin, guvasine, isoguvasine, tannin, 

flavan, senyawa fenolik, asam galat, getah, lignin, minyak atsiri serta garam. Alkaloida 

seperti arekaina dapat mengakibatkan adiksi sehingga dapat menimbulkan sensasi tenang 

saat dikunyah (Waery, 2012). Biji buah pinang mengandung proantosianidin, yaitu suatu 

tannin terkondensasi yang termasuk dalam golongan flavonoid. Proantosianidin 

mempunyai efek antibakteri, antivirus, antikarsinogenik, anti-inflamasi, anti-alergi, dan 

vasodilatasi. Selain itu, kapur sirih yang digunakan bersama-sama pinang dan daun sirih 

jika digabungkan akan memiliki kandungan kalsium yang tinggi, yang mampu mencegah 

proses demineralisasi gigi dan juga bersifat alkalis yang berperan untuk menjaga 

keseimbangan pH mulut. Kebiasaan menyirih dipercaya dapat mencegah keries gigi, hal 
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ini disebabkan karena adanya pengaruh dari kandungan bahan-bahan menyirih yang 

membantu mencegah karies gigi (Parianti dan Ariyasa, 2015) 

           

 Gambar 2.3 Buah Pinang 

3. Kapur (Kalsium Hidroksi) 

Kapur sirih yang digunakan untuk bahan menyirih memiliki kandungan kalsium 

yang sangat tinggi, yang mampu mencegah proses demineralisasi gigi dan juga bersifat 

alkalis yang berperan untuk menjaga keseimbangan pH mulut (Waery, 2012). Kapur yang 

digunakan dalam mengkonsumsi sirih pinang sebenarnya mempunyai manfaat untuk 

kesehatan jaringan periodontal. Meskipun demikian, produk kitin yang digunakan pada 

saat menyirih berbentuk serbuk kapur yang dapat merusak jaringan periodonsium secara 

mekanis dengan cara pembentukan kalkulus yang akan menyebabkan peradangan 

jaringan periodontal dan kegoyangan gigi. Kapur yang berwarna putih seperti salep yang 

berasal dari kerang laut atau cangkang kerang yang telah dibakar. Hasil dari debu 

cangkang tersebut di campur dengan air agar memudahkan untuk dioleskan pada daun 

sirih bila di perlukan (Tandiarang, 2015). 
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Gambar 2.4 Kapur Sirih 

4. Tembakau (Nicotiana Tabacum) 

Tembakau adalah produk pertanian yang diproses dari daun tanaman genus 

Nicotiana. Tembakau dapat dikonsumsi, dipergunakan sebagai obat dalam bentuk nikotin 

tartrat, tetapi juga dapat dipergunakan sebagai pestisida. Tembakau dikonsumsi dengan 

cara yang bervariasi, bisa sebagai smoked tobacco atau smokeless tobacco. Smoked tobacco dikenal 

antara lain sebagai rokok, cerutu, atau dengan menggunakan pipa. Smokeless tobacco 

dikenal antara lain sebagai daun tembakau yang dikunyah, daun tembakau yang dikunyah 

dikombinasikan dengan pinang dan kapur, tembakau potongan kasar yang kering, atau 

tepung tembakau yang dipertahankan di  rongga mulut dengan meletakannya di antara 

pipi dan gusi. Penggunaan tembakau yang dikunyah ataupun yang dikombinasi dengan 

pinang dan kapur banyak dijumpai di desa-desa negara berkembang atau sebagai suatu 

tradisi dari suatu desa. Selama ini pengaruh tembakau hanya dikaitkan dengan kesehatan 

umum saja sedangkan di bidang kedokteran tembakau dikenal terutama karena memberi 

pewarna bagi gigi yang mengganggu estetika ataupun karena halitosis (Tumilisar, 2011). 

Tembakau memiliki kandungan nikotin, minyak atsiri dan zat warna. Nikotin 

merupakan bahan yang bersifat toksik dan dapat menimbulkan ketergantungan spikis. 

Nikotin merupakan alkaloid alam yang bersifat toksis, berbentuk cairan, tidak berwarna, 
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dan mudah menguap. Zat ini dapat berubah warna menjadi coklat dan berbau seperti 

tembakau jika bersentuhan dengan udara. Nikotin berperan dalam menghambat 

perlekatan dan pertumbuhan sel fibroblast ligament periodontal, menurunkan isi protein 

fibroblast, serta dapat merusak sel membran (Kusuma, 2017). Zat warna santofil 

(kuning), karotin (merah) yang terdapat pada tembakau (Tirtosastro dan Murdiyati, 

2010). Zat warna tersebut dapat merubah warna ekternal gigi jika digunakan untuk 

menyirih (Tumilisar, 2011). 

      

Gambar 2.5 Tembakau 

2.3.3 Proses Menyirih 

Menyirih merupakan suatu proses penyirih meramu campuran dari unsur-unsur 

yang terpilih yaitu daun sirih, pinang, kapur dan tembakau, kemudian dibungkus dalam 

daun sirih setelah itu dikunyah dalam waktu beberapa menit (Lombu, 2014). Kebiasaan 

menyirih mempunyai efek buruk pada gigi yang disebabkan karena penggunaan kapur di 

dalam ramuan yang menyebabkan suasana basa di dalam mulut, sehingga dapat terjadinya 

penumpukan kalkulus (Arini, 2013). Pinang yang mengandung alkaloida seperti arekaina 

dapat mengakibatkan adiksi sehingga dapat menimbulkan sensasi tenang saat dikunyah 

(Waery, 2012). Sirih mengandung minyak atsiri, di dalam minyak atsiri mengandung 

fenol dan kavikol yang memiliki sifat bakterisida yang mampu membasmi bakteri 
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sehingga lebih efektif dalam menjaga kesehatan gigi, gusi dan menghilangkan bau mulut 

(Mutmainnah, 2013). Sehingga dengan melakukan kebiasaan menyirih dapat merawat gigi 

dan mulut, akan tetapi jika setelah menyirih tidak membersihkan gigi dan mulut maka 

dapat merusak gigi, mulut dan gusi akibat dari kandungan bahan-bahan tersebut. 

2.3.4 Dampak Menyirih 

Menyirih memiliki efek terhadap gigi, gingiva, dan mukosa mulut. Efek menyirih 

terhadap gigi dari segi positifnya adalah menghambat proses pembentukan karies, 

sedangkan efek negatif dari menyirih terhadap gigi dan gingiva dapat menyebabkan 

timbulnya stein, selain itu dapat menyebabkan penyakit periodontal dan pada mukosa 

mulut dapat menyebabkan timbulnya lesi-lesi pada mukosa mulut, oral hygiene yang 

buruk, dan dapat menyebabkan atropi pada mukosa lidah. Akibat dari mencampur 

beberapa bahan yang digunakan dalam menyirih dapat menyebabkan gigi menjadi aus 

dan berwarna kemerahan, resesi gusi dan iritasi pada mukosa mulut (Arini, 2013). 

2.3.5 Faktor Pendorong dan Tujuan dari Menyirih 

Pada mulanya setiap orang yang menginang (mengunyah pinang dan sirih) tidak 

lain untuk penyedap mulut. Kebiasaan ini kemudian berlanjut menjadi kesenangan dan 

terasa nikmat sehingga sulit untuk dilepasakan. Fungsi lain menginang, yaitu menyangkut 

tata pergaulan dan tata nilai dalam kemasyarakatan. Hal tersebut tercermin dari adanya 

kebiasaan menginang, bagian dari hidangan penghormatan untuk tamu, sarana 

menghantar bicara, sebagai mahar perkawinan, alat pengikat dalam pertunangan sebelum 

pernikahan, sarana untuk menguji ilmu seseorang, dan juga sebagai pengobatan 
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tradisional. Bahkan menginang juga digunakan sebagai bagian upacara dan sesaji yang 

menyangkut adat istiadat serta kepercayaan dan religi masyarakat (Siagian, 2012). 

Tujuan menyirih paling banyak adalah untuk menenangkan pikiran, mengurangi 

rasa sakit gigi, agar gigi kuat dan sehat dan sekedar kebiasaan saja. Ada juga masyarakat 

yang menyirih menggunakan tembakau bagian luar dari biji buah pinang untuk 

menggosok gigi setelah menyirih, rongga mulut kemudian dibersihkan dengan cara 

menggosok gigi dan kumur-kumur dengan air (Lombu 2014). 

2.3.6 Status Kesehatan Gigi dan Mulut Lansia Menyirih 

Status kesehatan gigi dan mulut merupakan keadaan yang menggambarkan 

kondisi kebersihan gigi dan mulut seseorang, salah satu bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari kesehatan tubuh secara keseluruhan, perawatan gigi dan mulut diawali 

dengan kebersihan gigi dan mulut (Fatima, Astuti dan Meikawati, 2007).  Kebersihan gigi 

merupakan hal penting yang harus dilakukan supaya kesehatan gigi tetap terjaga. Di 

lapangan diketahui bahwa masyarakat kurang dalam membersihkan gigi, seperti 

menggosok gigi. Mereka hanya menggosok gigi sehari dua kali ketika mandi, menggosok 

gigi sudah tidak menjadi kebiasaan yang penting. Kebiasaan menggosok gigi sudah 

diganti dengan kebiasaan menyirih.  

Proses menyirih diakhiri dengan menyusur yakni menggosokkan segumpalan 

campuran bahan ditambahkan dengan tembakau pada gigi untuk meratakan hasil 

menyirih. Kebiasaan menyusur inilah yang diyakini sebagai pengganti menggosok gigi 

karena fungsi menyusur yang sebagai membersihkan gigi dan menyirih dapat memperkuat 

gigi. Masyarakat sudah lama melakukan kebiasaan menyirh sejak usia masih kecil hingga 

sekarang ini yang bisa dikatakan usia lanjut (lansia). Jika lansia yang menyirih tidak 
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membersihkan gigi, dalam waktu yang lama gigi mereka akan berubah warna menjadi 

hitam. Warna gigi yang menghitam bisa menutupi adanya karies gigi sehingga tidak tahu 

kalau ada keries gigi. Kares gigi bisa semakin parah dengan adanya pengaruh dari 

menyirih yang memberikan tidak sakit gigi sehingga akan memperburuk kondisi gigi yang 

dapat menyebabkan gigi tanggal (Iptika, 2013). 

2.4  Perbedaan Status Kesehatan Gigi dan Mulut antara Lansia yang Menyirih 

dan Lansia yang Tidak Menyirih 

 Menurut (Siagian, 2012) status kesehatan gigi dan mulut lansia yang menyirih 

termasuk dalam kategori sedang yaitu 2,32 karena dilihat dari skor OHI-S jika baik 0,0-

1,2 sedang 1,3-3,0 dan jelek 3,1-6,0. Hal ini patut menjadi perhatian karena kurangnya 

pengetahuan dan pemeriksaan, dibandingkan dengan para lanjut usia yang tidak 

menyirih. Sedangkan menurut (Sari, Arina, dan Ermawati, 2016), status kebersihan gigi 

dan mulut para lansia yang tidak menyirih memiliki indeks OHI-S sebesar 15% dengan 

kategori sangat baik. Dengan demikian, status kesehatan gigi dan mulut para lanjut usia 

yang menyirih rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan status kesehatan gigi dan mulut 

lanjut usia yang tidak menyirih sama sekali.  

 

 


