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INTISARI 

Kesehatan gigi dan mulut masih memerlukan perhatian yang cukup besar. 

Karies gigi dan penyakit jaringan periodontal merupakan masalah utama 

kesehatan gigi dan mulut. Plak gigi berperan penting dalam patogenesis jaringan 

keras gigi dan inflamasi jaringan lunak tersebut, karena adanya potensi patologis 

dari plak, maka diperlukan usaha untuk mencegah akumulasinya pada permukaan 

gigi dan gingiva. Kontrol dapat dilakukan dengan mengunyah makanan yang 

berserat, berair dan bernutrisi. Efek mekanis dari gerakan mengunyah dapat 

membersihkan plak pada permukaan gigi. Buah stroberi mempunyai efek kimiawi 

karena mengandung zat aktif anti bakteri yaitu, dengan cara mengunyahnya. 

Mengunyah buah stroberi dengan kuat menggunakan kedua sisi rahang secara 

bergantian dengan jumlah kunyah 32 kali. Remaja usia 12-18 tahun merupakan 

suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mengunyah buah stroberi 

terhadap hambatan pembentukan plak gigi pada remaja usia 12-18 tahun di Panti 

Asuhan Yayasan Nur Hidayah Kota Surakarta. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental semu. Sampel pada 

penelitian ini remaja yang berjumlah 50 orang. Lima puluh remaja mengunyah 

buah stroberi 50 gram. Pengukuran plak gigi menggunakan PHP menurut 

Podshadley dan Haley. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis 

menggunakan uji Wilcoxon.  

Hasil uji Wilcoxon menunjukkan bahwa mengunyah  buah stroberi dapat 

menurunkan skor plak pada permukaan gigi secara bermakna (p = 0,000). Dari 

hasil penelitiaan tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa mengunyah buah 

stroberi dapat menghambat  pembentukan plak gigi pada remaja usia 12-18 tahun 

di Panti Asuhan Yayasan Nur Hidayah Kota Surakarta. 

 

Kata Kunci: mengunyah, buah stroberi (Fragaria chiloensis L.), plak gigi 
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ABSTRACT 

Oral health still required considerable attention.Dental caries and 

periodontal disease were the main problem of oral health. Dental plaque played 

an important role in pathogenesis of dental hard tissue and inflammation of the 

soft tissue, because their pathological potential, then plaque must be addressed by 

preventing their accumulation on the surface of the tooth and gingival. Plaque 

control can be done by chewing fibrous, juicy and nutritious foods. Mechanical 

effect of chewing cleaned the plaque on the tooth surface. Strawberries had a 

chemical effect,it contained anti-bacterial activities substance, by chewing the 

strawberries strongly using both sides of the jaw, alternately 32 times. 

Adolescents aged 12-18 years were a period of transition from early childhood to 

early young adulthood.The aim of this studywere to asses the effect of 

strawberrieschewing on dental plaque formation barrier in adolescents aged 12-

18 years oldonNurHidayah Foundation Orphanage Surakarta. 

The research was a quasi experimental study. A total of 50 adolescents aged 

12-18 years were selected by Simple random sampling.Next, they chewed 50 

grams of strawberries, dental plaque were measured byPHP Podshadley and 

Haley method. Dataanalysis measured by Wilcoxon test. 

The results showed that chewing strawberries can decrease plaque on the 

tooth surface.Scores were significantly (p = 0,000). The results can be obtained 

that chewing strawberry fruit can inhibit the formation of dental plaque in 

adolescents 12-18 years old onNurHidayah Foundation Orphanage Surakarta. 
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PENDAHULUAN 

Saat ini di Indonesia, penyakit gigi dan mulut merupakan penyakit yang 

banyak diderita oleh masyarakat 
1
. Karies gigi dan penyakit jaringan periodontal 

adalah kedua penyakit tersebut 
2
. Plak berperan terhadap penyakit gigi dan mulut 

3
. Berdasarkan RISKESDAS tahun 2007 menunjukkan bahwa penyakit gigi dan 

mulut mencapai 23,4% dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Hal ini berarti 

hampir seperempat penduduk Indonesia pernah menderita penyakit gigi dan 

mulut
4
. 

Plak merupakan deposit lunak yang melekat erat pada permukaan gigi, 

terdiri atas mikroorganisme yang berkembang biak dalam suatu matrik 

interseluler jika seseorang melalaikan kebersihan gigi dan mulutnya
5
. Berdasarkan 

posisinya pada permukaan gigi, plak diklasifikasikan menjadi plak 

supragingiva,dapat dijumpai setelah 1 jam pembersihan gigi dan plak subgingiva, 

dapat dijumpai antara tiga sampai 12 minggu setelah awal pembentukan plak 

supragingiva 
1, 6

. 

Berbagai usaha telah dilakukan untuk menghambat pembentukan plak 

adalah dengan kontrol plak 
7
. Upaya tersebut meliputi kontrol mekanis, kontrol 

kimiawi dan mengatur pola makanan
5
.  Kontrol mekanis merupakan cara yang 

paling baik yaitu dengan menyikat gigi dua kali sehari dan salah satunya 

mengunyah makanan berserat 
8, 9

. Sikat gigi hanya mampu menghilangkan plak 

gigi pada permukaan yang terlihat secara nyata. Adanya keterbatasan tersebut 

maka kontrol plak secara kimiawi mulai digunakan 
8
. Kontrol plak secara kimiawi 

dapat dilakukan antara lain dengan berkumur-kumur menggunakan antibiotik dan 

senyawa antibakteri selain antibiotik untuk menghambat pertumbuhan bakteri di 

mulut
10

. Mengatur pola makanan merupakan tindakan awal untuk menghambat 

pembentukan plak dengan cara membatasi makanan yang mengandung 

karbohidrat terutama sukrosa, mengurangi makanan yang lunak dan mudah 

menempel pada gigi 
5
. 

Mengunyah adalah suatu proses penghancuran makanan secara mekanik 

yang terjadi di dalam rongga mulut. Proses mengunyah terjadi secara alamiah 

yang melibatkan organ-organ didalam rongga mulut seperti, gigi-geligi, rahang, 



lidah, palatum, dan otot-otot pengunyahan 
11

. Berdasarkan hadist Rusulullah 

SAW, beliau menganjurkan kepada umat muslim untuk mengunyah sebanyak 32-

33 kali
12

. Mengunyah dapat merangsang kerja gigi geligi untuk menggerus dan 

menghancurkan makanan sebelum masuk ke saluran pencernaan selanjutnya, 

sehingga mempunyai keuntungan baik secara mekanis, kimiawi dan 

secarafisiologi dalam membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan 
13, 14, 2

. 

Buah stroberi mengandung zat-zat aktif flavonoid yang merupakan 

sekelompok besar antioksidan bernama polifenol. Polifenol yang terkandung 

dalam stroberi adalah asam elagik, antosianin dan katekin 
2
. Katekin memiliki 

kemampuan dalam mengurangi pembentukan plak gigi yang terutama disebabkan 

oleh Streptococcus mutan dengan cara bakterisidal yang mengakibatkan 

terganggunya struktur tiga dimensi protein sel bakteri sehingga menjadi terbuka 

dan acak tanpa merusak struktur kerangka kovalennya sehingga protein pada sel 

bakteri terdenaturasi, aktivitas biologisnya rusak dan menyebabkan protein tidak 

mampu menjalankan fungsinya. Kemampuan katekin dalam menghambat proses 

glikosilasi, bekerja secara kompetitif dengan glukosiltransferase (GTFs) dalam 

mereduksi sakarida yang merupakan bahan dasar proses glikosilasi, sehingga 

pembentukan polisakarida ekstraselular pada bakteri terhambat 
15

. 

Mengunyah buah stroberi mempunyai banyak keuntungan diantaranya, 

pertama secara mekanis, pada saat mengunyah buah stroberi terjadi gesekan 

antara permukaan gigi dengan serat yang terdapat dalam buah stroberi sehingga 

dapat menghilangkan plak pada permukaan gigi
13

. Kedua secara kimiawi, 

kandungan zat aktif (katekin) berfungsi dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

dalam rongga mulut sehingga dapat menghambat pembentukan plak gigi
15

. Ketiga 

secara fisiologis, aktifitas gigi dalam mengunyah makanan akan merangsang 

sekresi saliva sehingga dapat membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan secara 

alami 
14

. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mengunyah buah 

stroberiterhadap hambatan pembentukan plak. Manfaat penelitian ini adalah 

memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang kedokteran gigi mengenai 

pengaruh mengunyah buah stroberi terhadap hambatan pembentukan plak. 



METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental semu (Quasi 

Experiment).Populasi dalam penelitian ini adalah remaja usia 12-18 tahun panti 

asuhan Yayasan Nur Hidayah kota Surakarta.Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah Simple random samplingdan didapat 50 sampel berdasarkan 

rumus penghitungan Slovin dengan tingkat kepercayaan 95%. Subjek penelitian 

telah menandatangani informed consent. Seluruh sampel dalam penelitian ini 

harus memenuhi kriteria inklusi ; usia 12-18 tahun, keadaan fit dan sehat, dapat 

mengunyah secara baik pada kedua sisi rahang, tidak mengkonsumsi obat-obatan 

yang mempengaruhi kesehatan gigi danmulut. 

Pada tahap persiapan penelitian, semua sampel diberi pelatihan cara 

mengunyah pada kedua sisi rahang secara bergantian dengan jumlah kunyah 32 

kali, masing-masing sisi rahang 16 kali. Pada tahap pelaksanaan penelitian, semua 

sampel dilakukan pemeriksaan skor plak awal 1 jam menggosok gigi dan setelah 

sarapan pagi. Masing-masing sampel diinstruksikan mengunyah buah stroberi 

sebanyak 50 gr. Setelah 1 jam, dilakukan pemeriksaan skor plak akhir dengan 

menggunakan metode PHP (Patient Hygiene Performance). 

 

HASIL 

Penelitian yang berjudul ”Pengaruh Mengunyah Buah Stroberi (Fragaria 

chiloensis L.) Terhadap Hambatan Pembentukan Plak Gigi Pada Remaja Usia 12-

18 Tahun di Panti Asuhan Yayasan Nur Hidayah Kota Surakarta” telah 

dilaksanakan pada tanggal 26 januari 2014. Penelitian ini dilakukan pada remaja 

12-18 tahun dengan jumlah sampel 50, subyek diberi perlakuan mengunyah buah 

stroberi. 

 

 

 



Tabel1.Rerata Indeks Plak Sebelum Mengunyah Buah Stroberi di Panti 

AsuhanYayasan Nur Hidayah Kota Surakarta Berdasarkan Penggolongan 

Usia 

Indes 

Plak  
Baik Sedang Buruk 

Umur N 
(0,1-

1,7) 
(1,8-3,4) (3,5-5) 

12 5 
 

1,94 
 

13 7 
 

1,92 
 

14 7 
 

1,88 
 

15 7 1,79 
  

16 9 1,79 
  

17 5 1,73 
  

18 10 1,67 
  

 

Tabel 1. menunjukkan bahwa rerata indeks plak remaja usia 12-18 tahun 

di Panti Asuhan Yayasan Nur Hidayah Kota Surakarta sebelum mengunyah buah 

stroberi. Indeks plak tertinggi terdapat pada usia 12 tahun adalah 1,94, sedangkan 

indeks plak terendah terdapat pada usia 18 tahun adalah 1,67. 

Tabel 2.Rerata Indeks Plak Sesudah Mengunyah Buah Stroberi di Panti 

AsuhanYayasan Nur Hidayah Kota Surakarta Berdasarkan Penggolongan 

Usia 

Indeks 

Plak   Baik Sedang Buruk 

Umur N 

(0,1-

1,7) 

(1,8-

3,4) (3,5-5) 

12 5 1,13     

13 7 1,05     

14 7 1     

15 7 0,98     

16 9 0,93     

17 5 0,86     

18 10 0,84     

Tabel 2. menunjukkan bahwa rerata indeks plak remaja usia 12-18 tahun di 

Panti Asuhan Yayasan Nur Hidayah Kota Surakarta sesudah mengunyah buah 

stroberi. Rerata indeks plak tertinggi terdapat pada usia 12 tahun adalah 1,13, 

sedangkan rerata indeks plak terendah terdapat pada usia 18 tahun adalah 0,84. 

 



 

Gambar 1. Grafik selisih indeks plak sebelum dan 

Sesudah Mengunyahbuah stroberi. 

 

Gambar 1.menunjukan adanya selisih indeks plak sebelum dan sesudah 

mengunyah buah stroberi di Panti Asuhan Yayasan Nur Hidayah KotaSurakarta 

berdasarkan penggolongan usia. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Data Saphiro-Wilk 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Skorplakawal ,234 50 ,000 ,834 50 ,000 

Skorplakakhir ,283 50 ,000 ,765 50 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Tabel 3. menunjukkan hasil uji normalitas Saphiro-Wilk kelompok 

mengunyah buah stroberi p= 0,000 (p<0,05). Dapat disimpulkan bahwa data 

penelitian berdistribusi tidak normal. Kemudian dilakukan transformasi data, 

hasilnya menunjukkan p kurang dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa transformasi 

data berdistribusi tidak normal. Maka digunakan uji non uji nonparametrik 

Wilcoxon. 
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Tabel 5. Hasil Uji Wilcoxon Signed 

  N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Skorplakakhir 

– 

Skorplakawal 

Negative 

Ranks 

50a 25,50 1275,00 

Positive 

Ranks 

0b ,00 ,00 

Ties 0c   

 Total 50   

a. Skorplakakhir < Skorplakawal 

b. Skorplakakhir > Skorplakawal 

c. Skorplakakhir = Skorplakawal 

 

Tabel 5. menunjukkan perbandingan skor plak sebelum dan sesudah 

mengunyah buah stroberi. Terdapat 50 orang  mempunyai skor plak yang lebih 

rendah dibandingkan skor plak akhir. 

 

Tabel 6. Hasil Uji Wilcoxon 

Test Statisticsa 

 Skorplakakhir – 

Skorplakawal 

Z -6,177b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

 

Tabel 6. menunjukkan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05) maka hipotesis nol 

(H0) ditolak, dengan demikian disimpulkan terdapat perbedaan penurunan skor 

indeks plak yang bermakna antara sebelum dan sesudah mengunyah buah stroberi. 

 

PEMBAHASAN 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan pada subjek penelitian diketahui 

bahwa terdapat penurunan skor indeks plak yang bermakna antara sebelum dan 

sesudah mengunyah buah stroberi pada remaja usia 12-18 tahun. Pengukuran 

indeks plak menggunakan metode PHP (Patient Hygiene Performance) menurut 

Podshadley dan Haley
16

. 



Mengunyah adalah proses penghancuran makanan secara mekanik yang 

terjadi di dalam rongga mulut dan melibatkan organ-organ didalam rongga mulut 

seperti, gigi-geligi, rahang, lidah, palatum, dan otot-otot 

pengunyahan
11

.Penghancuran makanan yang dihasilkan karena adanya kekuatan 

saat mengunyah. Besarnya kekuatan mengunyah dapat digolongkan atas empat 

kelompok yaitu : low (besar kekuatan < 59 pon), medium low (besar kekuatan 59-

100 pon), medium high (besar kekuatan 101-144 pon), high (besar kekuatan > 144 

pon). Semakin besar kekuatan mengunyah diberikan maka semakin cepat aliran 

saliva yang diproduksi
17

. 

Saliva yang dihasilkan oleh kelenjar saliva terdiri dari air, elektrolit, mukus 

dan enzim. Besarnya kecepatan aliran saliva sangat dipengaruhi oleh stimulus 

yang diterima oleh kelenjar  saliva. Saliva merupakan salah satu cairan yang dapat 

menyingkirkan partikel-partikel makanan sehingga memperkecil angka karies
11,18

. 

Hubungan mengunyah dengan aliran saliva dipengaruhi oleh kerja otot 

terutama otot masseter yang berada  didekat kelejar saliva yaitu kelenjar parotis
19

. 

Besar dan kecil gerakan pada suatu proses mengunyah sangat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor berikut ; kosistensi makanan, kontak gigi-geligi, otot pengunyahan, 

persyarafan, rahang, usia 
19,20, 21, 22, 23, 24

. 

Mengunyah makanan dilakukan gigi geligi dengan bantuan otot-otot 

pengunyahan. Susunan gigi-geligi yang lengkap merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting, dimana dengan pengunyahan makanan yang baik oleh gigi-geligi 

sebelum penelanan membantu pemeliharaan kesehatan rongga mulut dan aktivitas 

otot-otot sangat bertanggung jawab selama proses pengunyahan untuk membantu 

gigi-geligi berkontak pada saat oklusi yang normal 
25

. 

Terdapat berbagai manfaat dari proses pengunyahan terhadap kebersihan 

rongga mulut, yaitu salah satunya dengan mengunyah buah stroberi yang 

mempunyai banyak keuntungan diantaranya ; pertama secara mekanis, saat 

mengunyah buah stroberi terjadi gesekan antara permukaan gigi dengan serat pada 

buah stroberi sehingga dapat menghilangkan plak pada permukaan gigi
13, 26

. 

Kedua secara kimiawi, kandungan zat aktif di dalam buah stroberi dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri dalam rongga mulut
2
. Buah stroberi 



mengandung katekin, mampu menghambat pertumbuhan bakteri dalam rongga 

mulut
15

. Ketiga secara fisiologis, bahwa aktifitas gigi dalam mengunyah makanan 

akan merangsang sekresi saliva, proses ini secara perlahan akan mengurangi 

pembentukan plak gigi
27

. Saliva membantu membilas gigi dari partikel-partikel 

makanan yang melekat pada gigi dan melarutkan komponen gula dari sisa 

makanan yang terperangkap dalam sela-sela pit dan fisur permukaan gigi
27

. 

Mekanisme pertahanan lain dari saliva dalam melindungi gigi dari proses 

kerusakan berupa ; saliva mempunyai efek buffer yang berfungsi menetralkan 

asam kuat dan basa kuat, saliva menyediakan ion-ion yang diperlukan untuk 

proses remineralisasi gigi, saliva mempunyai kapasitas anti bakteri, anti jamur, 

dan anti virus 
14

. 

Buah stroberi terbukti mempunyai banyak kelebihan dibandingkan makanan 

berserat lainnya, terbukti memiliki aktivitas antioksidan dua kali lipat lebih tinggi 

dibandingkan anggur merah, dua kali lipat dari apel dan pisang, sepuluh kali lipat 

dari semangka. Kandungan vitamin C yang lebih banyak dibandingkan buah jeruk 

mampu mengurangi resiko terjadinya kanker. Kandungan asam malat dalam 

stroberi mampu memutihkan gigi, penyegar dan menghilangkan bau mulut
28

. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mengunyah buah 

stroberi (Fragaria chiloensis L) dapat menghambat pembentukan plak gigi pada 

remaja usia 12-18 tahun di Panti Asuhan Yayasan Nur Hidayah Kota Surakarta. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat 

peneliti berikan adalah masyarakat untuk mengkonsumsi buah stroberi sebagai 

alternatif  mengatasi plak gigi sehingga terhindar dari karies gigi.Perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut dengan jangka waktu penelitian yang lebih lama agar 

didapatkan validitas yang akurat dengan mengendalikan faktor tak terkendali, 

seperti kondisi gigi geligi dan homogenisasi sampel.Perlu dilakukan penelitian 

pengaruh efek antibakteri buah stroberi terhadap bakteri dalam rongga mulut. 
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