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Semua manusia akan mencapai batasan umur yang disebut sebagai lansia atau 

lanjut usia, dan setiap lansia akan mengalami proses penuaan yang dimana terjadi 

penurunan regenerasi tubuh dalam segala hal, yang mana terjadi dalam proses 

penuaan secara tingkat sel dan proses penuaan secara sistem tubuh. Secara sistem 

tubuh terjadi penurunan pada lansia, yakni sistem kulit dan integumen, sistem saluran 

cerna, sistem indra dan ginjal. Pada saluran cerna juga terjadi penurunan yakni pada 

gigi dan mulut  lansia, dimana pada lansia terdapat kebiasaan yang sering dilakukan 

yakni kebiasaan menyirih. Perbedaan antara gigi dan mulut lansia yang menyirih dan 

gigi dan mulut lansia yang tidak menyirih. Pada menyirih ada beberapa bahan yakni 

daun sirih, pinang, kapur dan tembakau. Pinang mengandung alkaloid (alkaloida) 

sehingga dapat menimbulkan sensasi tenang saat dikunyah dan proantosianidin, sirih 

mengandung minyak atsiri, seskuiterpen, pati, diatase, dan gula, kapur mengandung 

kalsium dan tembakau mengandung nikotin dan zat warna.  

Setelah mempersiapkan bahan untuk menyirih masuk pada proses menyirih, 

dalam proses menyirih akan meramu campuran dari bahan-bahan dasar tadi, setelah 

meramu kemudian dimasukan kedalam mulut dan terjadi proses mengunyah. Pada 

proses mengunyah keempat bahan dasar serta kandungannya bercampur menjadi 

satu, setelah itu dari sisa-sisa campuran tadi yang terjadi dalam mulut akan 

menimbulkan bekas warna merah dan dan plak pada gigi dan mulut sehingga 

menyirih ini dapat merawat dan merusak gigi dan mulut. Efek positif pada lansia yang 

menyirih adalah menghambat proses pembentukan karies. Sedangkan efek negatif 

pada lansia yang menyirih sudah terlihat jelas bahwa dapat menyebabkan timbulnya 

plak atau stein, selain itu juga dapat menimbulkan penyakit periodontal dan juga 

timbul lesi-lesi pada mukosa mulut. Pada lansia yang menyirih terdapat proses 

merawat dan merusak gigi dan mulut yang diakibatkan oleh menyirih, kemudian 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

45 
 

 
 

adapun faktor lain yang mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut selain dari pada 

menyirih yaitu makanan, usia, pengetahuan terhadap kesehatan gigi dan mulut, 

merokok, serta menyikat gigi. Kemudian dapat dilihat pada status kesehatan gigi dan 

mulut lansia yang menyirih dan lansia yang tidak menyirih dengan melihat bibir, lidah, 

gusi dan jaringan, saliva, gigi asli, gigi palsu, kebersihan mulut dan gigi serta sakit gigi. 

3.2 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan 

penelitian. Hipotesis adalah suatu pernyataan asumsi tentang hubungan antara dua 

atau lebih variabel yang diharapkan bisa menjawab suatu pertanyaan dalam penelitian. 

Setiap hipotesis terdiri atas suatu unit atau bagian dari permasalahan. Hipotesis 

disusun sebelum penelitian dilaksanakan karena hipotesis akan bisa memberikan 

petunjuk pada tahap pengumpulan, analisis, dan interpretasi data (Nursalam, 2015). 

Berdasarkan konsep diatas maka dalam penelitian ini akan dikembangkan hipotesis 

sebagai berikut : 

H1 : Ada perbedaan status kesehatan gigi dan mulut antara lansia yang menyirih dan 

lansia yang tidak menyirih 

 

 

 


