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SURYA 16 Vol. 08, No. 03, Desember 2016 PENGARUH KUMUR INFUSUM DAUN SIRIH ( 

PIPER BETLE L ) TERHADAP ORAL HYGIENE PASIEN BED REST DI RUANG DAHLIA RSUD 

DR. SOEGIRI Suratmi*, Farida Juanita** Dosen Program Studi S1 Keperawatan STIKES 

Muhammadiyah Lamongan ABSTRAK Oral hygiene merupakan suatu kebutuhan dasar 

bagi pasien untuk mendapatkan kenyamanan selama perawatan di rumah sakit.  

 

Perawatan kesehatan gigi dan mulut untuk mendapatkan oral hygiene yang baik dapat 

dilakukan dengan menggosok gigi, memperhatikan jenis makanan dan menambahkan 

dengan penggunaan obat kumur. Altenatif kumur yang dapat digunakan adalah daun 

sirih dapat menguatkan gigi, menyembuhkan luka-luka kecil, menghilangkan bau mulut 

dan menghentikan perdarahan gusi.  

 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kumur infusum daun sirih terhadap oral 

hygiene pasien bed rest . Penelitian ini menggunakan desain eksperimental jenis 

posttest only – non equivalent control group design . Sampel diambil dari populasi yang 

memenuhi kriteria inklusi, kemudian dibagi dalam kelompok kontrol dan 

perlakuan.Perlakuan dengan memberikan intervensi kumur infusum daun sirih selama 5 

hari kepada masing-masing pasien.  

 

Observasi post-test dilakukan pada hari kelima setelah penggunaan kumur infusum 

daun sirih. Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji one tailed 

independen t test dengan a < 0,05 didapatkan ? = 0,000 dimana ?<0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H 0 ditolak yang artinya terdapat pengaruh pemberian kumur 

infusum daun sirih ( Piper Betle L .)  

 

terhadap kebersihan gigi dan mulut pada pasien tirah baring di ruang Dahlia RSUD Dr. 



Soegiri Lamongan tahun 2016. Pemberian kumur infusum daun sirih ( Piper Betle L .) 

dapat menjaga kebersihan gigi dan mulut pada pasien tirah baring. Kata Kunci: Infusum 

Daun Sirih, Oral hygiene PENDAHULUAN Perawatan rongga mulut/oral care adalah 

kegiatan keperawatan dasar yang bertujuan memberikan bantuan dan kenyamanan 

untuk pasien yang dilakukan secara mandiri maupun yang tidak dapat melakukan aktivis 

mandiri secara penuh.  

 

Dalam unit perawatan pasien tirah baring, memberikan perawatan mulut untuk pasien 

yang tidak kooperatif, memiliki risiko tinggi terjadinya aspirasi, dan merupakan suatu 

tantangan dalam melaksanakan tugas yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan 

khusus (Ames, 2011) Perawatan mulut memperoleh perhatian yang cukup rendah ketika 

pasien menderita penyakit akut, namun kegagalan dalam mempertahankan kebersihan 

mulut dapat meningkatkan nyeri dan infeksi (Dingwall, Lindsay, 2013).  

 

Kebersihan mulut yang buruk meningkatkan paparan mikroorganisme penyebab 

penyakit ditemukan di dalam mulut, yang bersama- sama dengan resistensi berkurang 

menyebabkan peningkatan insiden penyakit sistemik (Yulianti, 2014). Pada pasien tirah 

baring lebih rentan mengalami gangguan rongga mulut dibandingkan dengan populasi 

pasien yang bisa mobilisasi (Needleman, 2011).  

 

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan penulis pada bulan November 2014 di 

Ruang Dahlia RSUD Dr. Soegiri Lamongan dilakukan dengan wawancara, dari 10 orang 

responden yang sudah = 3 hari dirawat hanya 30% yang memperhatikan kebersihan 

gigi dan mulutnya. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan pasien untuk bisa 

membersihkan gigi dan mulutnya karena penyakit yang diderita sehingga kebersihan 

gigi dan mulut seringkali terabaikan. Di sisi lain perawat juga tidak memperhatikan 

masalah tersebut.  

 

Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak pasien tirah baring 

yang kurang memperhatikan kebersihan gigi dan mulutnya. Salah satu tindakan 

perawatan rongga mulut / oral care pada pasien adalah menggosok gigi. Menggosok 

gigi pada pasien Pengaruh Kumur Infusum Daun Sirih (Piper Betle L) terhadap Oral 

Hygiene Pasien Bed Rest di Ruang Dahlia RSUD dr. Soegiri SURYA 17 Vol.  

 

08, No. 03, Desember 2016 di unit perawatan telah dianjurkan oleh banyak peneliti 

sebagai standar perawatan meskipun evidence base masih terbatas untuk mendukung 

praktik ini.  

 

Selain menggosok gigi, perawatan kesehatan gigi dan mulut dapat dilakukan dengan 

memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi dan menambahkan dengan 



penggunaan obat kumur. Altenatif obat kumur yang dapat digunakan adalah daun sirih 

dapat menguatkan gigi, menyembuhkan luka-luka kecil di mulut, menghilangkan bau 

mulut dan menghentikan perdarahan gusi.  

 

Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa aktivitas minyak atsiri yang terdapat di 

daun sirih bekerja sebagai antibakteri yang bersifat zona hambatan dan tidak lagi 

ditumbuhi bakteri. Hal ini disebabkan oleh adanya senyawa fenol dan turunannya yang 

dapat mendenaturasi (menghancurkan) protein sel bakteri (Hasim, 2014). Daun sirih 

yang direbus dapat digunakan untuk membersihkan mulut sebagai obat kumur tidak 

memiliki efek samping dan tidak mengganggu keseimbangan rongga mulut.  

 

Rebusan daun sirih kandungan fenol nya lima kali lebih efektif dibandingkan dengan 

fenol biasa (Faiz, 2014). Standar alat penilaian oral ( oral assessment tool ) yang belum 

ada untuk menentukan frekuensi perawatan mulut pada pasien perawatan tirah baring 

dan metode memberikan perawatan mulut merupakan hal yang masih kontroversial 

(Ames, 2011).  

 

Beck Oral Assessment Tool (BOAS) adalah salah satu instrument yang dikembangkan 

untuk menilai kondisi rongga mulut. Tool Boas yang asli, dikembangkan untuk menilai 

rongga mulut onkologi pasien dengan stomatitis , memiliki 7 sub-skala yang mencakup 

kualitas suara dan kemampuan untuk menelan. Modifikasi Boas disederhanakan untuk 

memudahkan dalam penggunaan menjadi 5 sub-skala: penilaian bibir, mukosa dan 

gingiva , lidah, gigi, dan air liur.  

 

Skor yang lebih tinggi mencerminkan disfungsi atau cedera jaringan. Skor Boas berkisar 

dari 5 (tidak ada disfungsi oral) untuk 20 (disfungsi yang parah). Skor yang sebagai 

dasar dalam menentukan intervensi perawatan mulut. METODE PENELITIAN Desain 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non -Equivalen dengan 

pendekatan Post Test Only Design yang bertujuan untuk membandingkan antara 

kelompok yang mendapat perlakuan dan kelompok kontrol.  

 

Variabel independen pada penelitian ini adalah pemberian intervensi kumur infusum 

daun sirih ( Piper Betle L ). Sedangkan variabel dependen adalah oral hygiene pasien 

bed rest . Pengolahan data dan analisis data menggunakan Editing, Coding, scoring, 

Tabulating dan one tailed independent test HASIL PENELITIAN 1.  

 

Data Umum Tabel 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur No Usia Responden 

Kelompok Kontrol Kelompok Perlakuan F % 1 2 3 4 5 20-25 tahun 26-30 tahun 31-35 

tahun 36-40 tahun >41 tahun 0 0 0 1 14 1 0 1 3 10 1 0 1 4 24 3,33 0 3,33 13,33 80 Total 

15 15 30 100 Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin No Jenis 



Kelamin Kelompok Kontrol Kelompok Perlakuan F % 1 2 Laki-laki Perempuan 9 6 4 11 13 

17 43,33 56,67 Total 15 15 30 100 Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan 

Pendidikan No Pendidikan Kelompok Kontrol Kelompok Perlakuan F % 1 2 3 4 5 Tidak 

Sekolah SD SMP SMA PT 3 10 1 1 0 4 6 1 4 0 7 16 2 5 0 23,33 53,33 6,67 16,67 0 Total 15 

15 30 100 Tabel 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan No Pekerjaan 

Kelompok Kontrol Kelompok Perlakuan F % 1 2 3 4 Petani Wiraswasta PNS Tidak Bekerja 

5 3 0 7 4 8 0 3 9 11 0 10 30 36,67 0 33,33 Total 15 15 30 100 Pengaruh Kumur Infusum 

Daun Sirih (Piper Betle L) terhadap Oral Hygiene Pasien Bed Rest di Ruang Dahlia RSUD 

dr. Soegiri SURYA 18 Vol. 08, No. 03, Desember 2016 2.  

 

Data Khusus Diagram 1 Kebersihan Gigi dan Mulut Kelompok Kontrol dan Kelompok 

Perlakuan Berdasarkan BOAS Score Pada Pasien Tirah Baring di Ruang Dahlia RSUD Dr. 

Soegiri Lamongan Tahun 2016 Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji 

one tailed independen t test dengan tingkat kemaknaan a< 0,05didapatkan ?=0,000 

dimana ?<0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H 0 ditolak yang artinya terdapat 

pengaruh pemberian kumur infusum daun sirih ( Piper Betle L .)  

 

terhadap kebersihan gigi dan mulut pada pasien tirah baring di ruang Dahlia RSUD Dr. 

Soegiri Lamongan tahun 2016. Pemberian kumur infusum daun sirih ( Piper Betle L .) 

dapat menjaga kebersihan gigi dan mulut pada pasien tirah baring. PEMBAHASAN 

Menggosok gigi adalah salah satu tindakan pencegahan penyakit gigi, kebersihan 

perorangan terdiri dari pembersihan gigi yang baik.  

 

Kebersihan mulut yang baik diperlukan untuk meminimalisir agen penyebab penyakit 

mulut dan membuang plak gigi. Tetapi jika individu tersebut tidak bisa untuk memenuhi 

kebutuhan kebersihan gigi dan mulut, salah satu tindakan yang dianjurkan yaitu dengan 

kumur-kumur. Tindakan ini dapat mengontrol bakteri yang terdapat di dalam mulut 

agar tidak menyebabkan infeksi mulut, gigi, gusi dan bibir.  

 

Membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan, plak (karang gigi) dan bakteri, juga 

menghilangkan bau mulut. Pada saat melakukan oral hygiene dibutuhkan antiseptik 

yang merupakan suatu senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan atau 

perkembangan mikroorganisme tanpa merusak secara keseluruhan. Sebagai antibakteri, 

pemakaian antiseptik sebagai obat kumur bertujuan menghambat pertumbuhan bakteri 

dalam mulut.  

 

Menurut Nuniek (2012), penggunaan antiseptik yang terus menerus dapat mengganggu 

keseimbangan flora normal dalam rongga mulut. Banyak antiseptik sebagai bahan dasar 

obat kumur yang dapat digunakan untuk membersihkan mulut atau kumur-kumur, 

sebagian besar pencuci mulut atau obat kumur yang diperdagangkan mengandung 



alkohol yang bisa jadi menyebabkan iritasi pada mukosa mulut, dan sisa alkohol dalam 

mulut bisa menimbulkan bau mulut.  

 

Dengan demikian diperlukan obat kumur atau cairan pencuci mulut yang alami tidak 

memiliki efek samping dan tidak mengganggu keseimbangan rongga mulut, seperti 

rebusan daun sirih yang kandungan fenol nya lima kali lebih efektif dibandingkan 

dengan fenol biasa. Senyawa fenol dan turunannya ini dapat mendenaturasi 

(menghancurkan) protein sel bakteri.  

 

Menurut Pratiwi, dkk (2014), ekstrak daun sirih melalui beberapa penelitian terbukti 

dapat bersifat antibakteri, antioksidan, dan antifungi. Beberapa literatur juga 

menyebutkan bahwa daun sirih dapat menahan perdarahan, menyembuhkan luka, 

menguatkan gigi, dan membersihkan tenggorokan. Kebersihan gigi dan mulut adalah 

sangat penting karena gigi dan gusi yang rusak dan tidak dirawat akan menyebabkan 

rasa sakit, gangguan mengunyah dan dapat mengganggu kesehatan tubuh lainnya. 

Mulut merupakan suatu tempat yang sangat ideal bagi perkembangan bakteri.  

 

Bila tidak dibersihkan dengan sempurna, sisa makanan yang terselip bersama bakteri 

akan bertambah banyak dan membentuk plak. Pada kelompok perlakuan yang diberikan 

infusum daun sirih seluruhnya kebersihan gigi dan mulutnya termasuk kategori 

disfungsi ringan, yaitu suara normal, refleks menelan normal, keadaan bibir lembut 

merah muda, lidah merah muda dan terdapat papilla, saliva encer, membran mukosa 

merah muda, gusi merah muda, plak atau debris terdapat pada area tertentu. Hal 

tersebut dikarenakan penggunaan infusum daun sirih secara rutin 3x dalam sehari.  

 

Beberapa pasien menyatakan bahwa setelah menggunakan infusum daun sirih mulut 

mereka terasa segar walaupun terasa pahit. Pengaruh Kumur Infusum Daun Sirih (Piper 

Betle L) terhadap Oral Hygiene Pasien Bed Rest di Ruang Dahlia RSUD dr. Soegiri SURYA 

19 Vol. 08, No. 03, Desember 2016 Sedangkan pada kelompok kontrol yang tidak 

diberikan infusum daun sirih, seluruhnya kebersihan gigi dan mulutnya termasuk 

kategori disfungsi sedang, yaitu suara berubah, keadaan bibir kering, lidah tertutup 

lapisan atau papilla hilang, saliva kental, membran mukosa kemerahan atau tertutup 

lapisan, gusi kemerahan, plak atau debris terdapat pada area tertentu sampai di seluruh 

gigi.  

 

Hal ini dikarenakan pada kelompok kontrol hanya diberikan perlakuan standar, yaitu 

kumur menggunakan air putih saja. Walaupun demikian seringkali pasien tidak 

melakukannya karena mereka terfokus pada penyakitnya. Pasien terlalu lemah untuk 

melakukan perawatan mulut, sehingga mengakibatkan mulut menjadi kering atau 

teriritasi.  



 

Keletihan dan/atau nyeri yang diakibatkan oleh penyakit yang diderita oleh pasien, baik 

akut maupun kronis, dapat menurunkan kemampuan dan motivasi individu untuk 

mempertahankan oral hygiene mereka. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

kumur daun sirih ini, akan memudahkan untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut pada 

pasien tirah baring karena cara penggunaannya yang mudah dan daun sirih dapat 

ditemukan dilingkungan sekitar kita.  

 

Apabila pasien atau keluarga tidak menanam sendiri pohon daun sirih, maka daun sirih 

dapat dibeli di pasar dengan harga yang murah. Pada penelitian ini, setelah dilakukan 

pemberian kumur infusum daun sirih beberapa pasien menyatakan mulut mereka terasa 

segar walaupun terasa pahit. Dengan demikian infusum daun sirih tersebut dapat 

digunakan sebagai alternatif pengganti gosok gigi pada pasien tirah baring untuk 

menjaga kebersihan gigi dan mulut mereka. KESIMPULAN 1.  

 

Kesimpulan Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa infusum daun sirih 

berpengaruh terhadap kebersihan gigi dan mulut pasien, hal ini ditunjukkan dengan 

keseluruhan responden memiliki kebersihan gigi dan mulutnya kategori disfungsi ringan 

pada pasien yang diberikan infusum daun sirih, sedangkan seluruhnya kebersihan gigi 

dan mulut masuk kategori disfungsi sedang pada pasien yang tidak diberikan infusum 

daun sirih.  

 

Hasil uji statistik menunjukkan terdapat pengaruh kumur infusum daun sirih terhadap 

kebersihan gigi dan mulut pada pasien tirah baring dengan nilai ? = 0,000 (a< 0,05). 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diketahui bahwa daun sirih dapat digunakan 

sebagai alternatif pengganti gosok gigi. 2. Saran 1) Bagi Tempat Penelitian Dengan 

adanya hasil penelitian tersebut, diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan 

partisipasi program kesehatan yang mencakup kebersihan gigi dan mulut serta sebagai 

masukan yang dapat digunakan untuk meningkatkan status kesehatan terutama dalam 

hal kebersihan gigi dan mulut.  

 

2) Bagi Profesi Keperawatan Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

alternatif untuk mengembangkan rencana asuhan keperawatan terutama dalam hal 

pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut pada pasien tirah baring. 3) Bagi Peneliti 

Selanjutnya Perlu diteliti lebih lanjut mengenai faktor lain yang ada hubungannya 

dengan pengaruh kumur infusum daun sirih ( Piper Betle L .)  

 

terhadap kebersihan gigi dan mulut pada pasien tirah baring, serta diharapkan hasil 

penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam mempelajari pengaruh kumur 

infusum daun sirih ( Piper Betle L .) terhadap kebersihan gigi dan mulut pada pasien 
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