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BAB II 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Diskolorasi gigi 
 

2.1.1 Definisi diskolorasi gigi 
 

 
Diskolorasi secara umum diartikan sebagai perubahan warna pada 

gigi. Diskolorasi pada enamel gigi dapat disebabkan oleh proses penodaan 

(staining), penuaan (aging), dan bahan-bahan kimia.17 Penggunaan produk 

tembakau, teh, kopi dan obat kumur tertentu, dan pigmen di dalam 

makanan menyebabkan terbentuknya stain yang akan menyebabkan 

permukaan gigi menjadi kasar sehingga mudah ditempeli sisa makanan 

dan kuman yang akhirnya membentuk plak. Apabila tidak dibersihkan, 

plak akan mengeras dan membentuk karang gigi (calculus) kemudian 

sampai ke akar gigi, akibatnya gusi mudah berdarah, gampang goyah dan 

tanggal.18 Stain pada gigi dapat terjadi dengan tiga cara :  

1)   Perlekatan stain secara langsung pada permukaan gigi. 

2)   Stain terjebak di dalam kalkulus dan deposit lunak. 

3)   Penggabungan stain dengan struktur gigi atau material restoratif.18 
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2.1.2 Etiologi diskolorasi gigi 
 

2.1.2.1Diskolorasi gigi berdasarkan sumber 

 
Penyebab perubahan warna gigi berdasarkan sumbernya dibagi 

menjadi eksogen dan endogen.7,18 Diskolorasi eksogen disebabkan oleh 

substansi dari luar gigi dan sering disebabkan kebiasaan minum minuman 

berwarna yang berkepanjangan seperti teh, kopi, sirup dan merokok. Tar 

dari asap rokok dapat menyebabkan perubahan warna dari coklat sampai 

hitam.19 

Diskolorasi endogen sumbernya berasal dari dalam gigi, didapat 

dari sumber lokal maupun sistemik.1,7 Faktor lokal dapat disebabkan 

karena pedarahan akibat trauma, kesalahan prosedur perawatan gigi, 

dekomposisi jaringan pulpa, pengaruh obat-obatan dan pasta pengisi 

saluran akar, dan pengaruh bahan-bahan restorasi. Perubahan warna yang 

terjadi mengenai bagian dalam struktur gigi selama masa pertumbuhan 

gigi dan umumnya perubahan warna terjadi di dalam dentin sehingga 

relatif sulit dirawat secara eksternal.20 

 
2.1.2.2 Diskolorasi gigi berdasarkan lokasi 

 
Perubahan warna gigi menurut lokasinya dibagi menjadi intrinsik 

dan ekstrinsik. 
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Perubahan warna intrinsik adalah perubahan yang masuk ke dalam 

dentin selama masa pertumbuhan gigi.11 Disebabkan karena penumpukan 

bahan - bahan dalam struktur gigi. Beberapa hal yang menyebabkan 

terjadinya diskolorasi intrinsik : 

1) Dekomposisi jaringan pulpa atau sisa makanan. Gas yang 

dihasilkan oleh pulpa nekrosis dapat membentuk ion sulfida 

berwarna hitam. 

2) Pemakaian antibiotik, misalnya tetrasiklin. Tetrasiklin merupakan 

penyebab paling sering dari perubahan warna gigi intrinsik. 

Pemakaian obat golongan tetrasiklin selama proses pertumbuhan 

gigi dapat menyebabkan perubahan warna gigi permanen. 

Periode waktu pemberian tetrasiklin yang menyebabkan perubahan 

warna pada gigi : 

1) Semasa dalam kandungan, pada usia kehamilan ibu lebih 

dari 4 bulan, molekul tetrasiklin dapat melewati barier 

plasenta mengenai gigi sulung yang sudah terbentuk. 

2) Masa bayi sesudah lahir sampai usia 5 tahun, pada periode 

ini terjadi pembentukan mahkota gigi seri permanen. 

Mekanismenya adalah tetrasiklin akan terikat dengan kalsium dan 

membentuk senyawa kompleks berupa tetrasiklin kalsium 

ortofosfat. Jaringan gigi yang sedang dalam proses mineralisasi itu 

tidak hanya memperoleh kalsium, tetapi juga molekul tetrasiklin 

yang kemudian tertimbun di dalam jaringan dentin dan email. 
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3) Penyakit metabolik berat selama fase pertumbuhan gigi, misalnya 

alkaptonuria menyebabkan warna coklat, endemik fluorosis 

menyebabkan bercak coklat pada gigi.21 

Perubahan warna ekstrinsik terdapat pada enamel dan biasanya 

bersifat lokal. Mayoritas diskolorasi yang terjadi pada gigi permanen 

bersifat ekstrinsik. Berdasarkan penyebabnya stain ekstrinsik dibagi 

menjadi 2 kategori : 

1) Diskolorasi non metalik, disebabkan oleh kromogen organik 

melekat pada pelikel. Warnanya berasal dari warna asli kromogen 

tersebut. Diketahui dapat menyebabkan stain langsung adalah 

merokok, mengunyah tembakau, teh, dan  kopi. Pada gigi terlihat 

warna berasal dari komponen polyphenol yang memberikan warna 

makanan.6 

2) Diskolorasi metalik, dihasilkan dari interaksi kimia antara 

komponen penyebab perubahan warna dengan permukaan gigi. 

Berhubungan dengan antiseptik kationik dan garam metal.6 

 
Beberapa macam diskolorasi ekstrinsik antara lain coklat, hitam, 

jingga, hijau, metalik, kuning kecoklatan, kuning, emas kecoklatan, dan 

merah hitam.6,10 

Diskolorasi coklat dihasilkan dari perubahan kimia pada pelikel, 

tanin, kopi, teh, bakteri kromogenik, jarang menggosok gigi, dan pasta gigi 
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yang kurang bagus. Terjadi pada permukaan bukal gigi molar atas dan 

permukaan lingual gigi insisivus bawah. 

 

 Gambar 1. Diskolorasi coklat.23  

  
Diskolorasi hitam terjadi karena deposisi pigmen bakteri 

kromogen, terdapat pada pelikel pelapis gigi. Terjadi pada keadaan rongga 

mulut yang bersih, dengan sedikit karang gigi, dan frekuensi karies rendah. 

Disebabkan oleh suplemen besi, paparan besi, mangan dan perak. 

Diskolorasi hitam biasa terlihat pada permukaan lingual dekat tepi gingiva 

dan permukaan proksimal, pada gigi susu maksila. Pada orang dewasa 

ditemukan pada gigi dekat kelenjar saliva.1,10 
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Gambar 2. Diskolorasi hitam.23 
 

Diskolorasi oranye disebabkan oleh bakteri kromogenik Serratia 

marcescens, Flavobactraium lutes, terjadi pada pekerja pabrik terpapar 

uap yang mengandung asam kromat. Biasa mengenai gigi bagian anterior 

pada permukaan lingual.10 

 

Gambar 3. Diskolorasi oranye. 23 
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Diskolorasi hijau banyak terjadi pada anak - anak yang jarang 

membersihkan plak gigi dan adanya bakteri kromogenik, bisa terjadi 

karena bakteri Penicillium, jamur Aspergillus, anak-anak dengan penyakit 

tuberkulosis, dan paparan tembaga dan nikel pada pekerja pabrik. 

Gambaran klinisnya berupa garis berwarna kuning muda hingga hijau 

melingkari sepertiga servikal permukaan labial, dapat pula menutupi 

setengah permukaan gigi. Biasanya mengenai gigi bagian maksila.1, 7 

 

Gambar 4. Diskolorasi hijau.23 

 
Diskolorasi metalik disebabkan oleh metal dan garam metal. Metal 

akan masuk ke dalam substansi gigi atau menempel pada pelikel dan 

menyebabkan stain pada permukaan gigi. Proses tersebut dapat terjadi 

karena pekerja industri menghirup debu industri melalui mulut sehingga 

menyebabkan substansi logam berkontak dengan gigi. Perubahan warna 

gigi yang terjadi akan berbeda bergantung pada bahan logam kontaminan, 
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contoh : tembaga (hijau), besi (coklat), magnesium (hitam), perak (hitam), 

iodine (hitam), dan nikel (hijau). Penetrasi metal ke dalam substansi gigi 

menyebabkan perubahan warna gigi bersifat permanen dan bisa terjadi 

pada seluruh bagian gigi.1,7 

 

Gambar 5. Diskolorasi metalik.24 

 
2.1.2.3 Diskolorasi gigi menurut teori lain 

 
Perubahan warna alami atau didapat adalah perubahan warna 

setelah gigi erupsi. Terjadi pada permukaan atau di dalam struktur gigi. 

Disebabkan oleh cacat pada email atau cedera trauma. Beberapa hal yang 

dapat menyebabkan perubahan warna alami antara lain : 

1) Nekrosis pulpa 

Iritasi pada pulpa karena bakteri, mekanik atau kimia yang bisa 

mengakibatkan nekrosis. Keadaan ini menyebabkan pelepasan 

produk disintegrasi jaringan. Senyawa - senyawa tersebut 

merembes ke tubulus sehingga mewarnai sekeliling dentin. Derajat 

perubahan warnanya berkaitan dengan berapa lama nekrosis pulpa 
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terjadi. Semakin lama senyawa ini berada dalam kamar pulpa, 

maka semakin parah perubahan warnanya. 

2) Perdarahan Intrapulpa 

Pada umumnya berhubungan dengan cedera tumbukan pada gigi 

sehingga pembuluh darah di mahkota putus dan terjadi perdarahan 

serta lisisnya eritrosit. Produk disintegrasi darah berupa besi-

sulfida memasuki tubulus dan mewarnai sekeliling dentin. Apabila 

keadaan ini dibiarkan akan semakin parah. 

Jika pulpa menjadi nekrosis, perubahan warna akan menetap, 

namun apabila pulpa dapat bertahan perubahan warna bisa 

membaik dan kembali ke warna asalnya. Biasanya pada pasien 

muda, perubahan warna tetap ada. 

3) Calcific Metamorphosis 

Calcific Metamorphosis adalah pembentukan dentin tersier (dentin 

sekunder ireguler) yang sangat luas dalam kamar pulpa atau 

dinding saluran akar. Fenomena ini terjadi setelah cedera 

tumbukan yang tidak mengakibatkan nekrosis pulpa. Pada keadaan 

ini, pasokan darah terputus sementara dan disertai kerusakan 

sebagian dari odontoblas. Odontoblas yang rusak akan diganti oleh 

sel - sel yang secara cepat membentuk dentin ireguler di dinding 

ruang pulpa. Akibatnya, mahkota gigi secara berangsur-angsur 

menurun translusensinya dan bisa menjadi berwarna kekuning-

kuningan atau coklat-kuning. 
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4) Usia 

Pasien usia tua, perubahan warna mahkota gigi terjadi secara 

fisiologis sebagai akibat aposisi dentin secara berlebihan, selain itu 

juga terjadi penipisan dan perubahan optik di dalam email. 

Makanan dan minuman juga memberikan efek pewarnaan 

kumulatif karena terjadi keretakan yang tidak dapat dihindari dan 

perubahan lain pada email serta dentin di bawahnya. Restorasi 

yang sudah mengalami degadrasi akan menambah perubahan 

warna. 

5) Defek perkembangan 

Perubahan warna dapat terjadi karena kerusakan saat 

perkembangan gigi atau karena zat-zat yang masuk ke dalam email 

atau dentin saat pembentukan gigi. Bisa karena fluorosis endemik, 

obat-obatan sistemik, defek dalam pembentukan gigi, dan kelainan 

darah.11 

Perubahan warna iatrogenik adalah perubahan warna yang timbul 

akibat prosedur perawatan gigi, biasanya tergabung dalam struktur gigi 

dan sebenarnya merupakan kejadian yang bisa dicegah. Beberapa hal 

mengakibatkan perubahan warna iatrogenik antara lain : 

1) Material obsturasi 

Material obsturasi paling sering menyebabkan perubahan 

perubahan warna yang cukup parah pada satu gigi. Pembuangan 

material yang tidak bersih dari kamar pulpa saat menyelesaikan 
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perawatan saluran akar dapat menimbulkan warna kehitaman pada 

gigi. 

Material penyebab utamanya adalah sisa semen pada saluran akar. 

2) Sisa - sisa jaringan pulpa 

Fragmen pulpa yang tertinggal di dalam mahkota dapat 

mengakibatkan perubahan warna secara perlahan.  

3) Medikamentosa intrakanal 

Obat - obatan dapat menyebabkan perubahan warna interna pada 

dentin. Obat intrakanal golongan fenil atau iodoform yang biasa 

dimasukkan dalam ruang saluran akar, berkontak langsung dengan 

dentin, kadang dalam waktu lama, sehingga memungkinkan 

terjadinya penetrasi obat dan terjadi oksidasi. Material ini 

cenderung mewarnai dentin secara perlahan. 

4) Restorasi korona 

Ada 2 tipe, logam dan komposit. Amalgam merupakan penyebab 

tersering pada restorasi logam karena warnanya gelap sehingga 

dapat mengubah dentin menjadi abu-abu gelap. Pada restorasi 

komposit penyebab perubahan warnanya adalah kebocoran mikro 

pada tumpatan komposit. Tepi tumpatan yang terbuka merupakan 

tempat masuknya  bahan kimia di antara restorasi dan struktur gigi 

kemudian akan mewarnai dentin di bagian bawah. Semakin lama 

komposit dapat berubah warna dan mengubah warna 

mahkotanya.20 
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Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghilangkan 

diskolorisasi gigi, antara lain dengan skeling, pemolesan, dan pemutihan 

gigi. Skeling adalah prosedur untuk menghilangkan kalkulus. Permukaan 

kalkulus berporus dapat terdiskolorisasi oleh substansi makanan dan 

tembakau. Tingkat keparahan kalkulus terjadi dalam waktu enam bulan. 

Stain ekstrinsik akan ikut terbuang saat dilakukan skeling.6,26 

 

2.1.3 Indeks diskolorasi gigi 

  
Indeks diskolorasi yang digunakan adalah indeks pewarnaan Shaw 

dan Murray (1977). Pengukuran dilakukan dengan membuang seluruh 

debris sebelum pengukuran dengan cara berkumur dengan air, kemudian 

mencatat area yang mengalami diskolorasi gigi pada sistem grid dan 

digambarkan. Skoring pewarnaan dihitung dari daerah total yang tertutupi 

warna dengan menjumlahkan jumlah kotak pewarnaan kemudian dibagi 

dengan jumlah seluruh kotak yang tersedia. Kriteria penilaiannya adalah 0 

= tidak terdapat diskolorasi, 1 = 0,01% - 25% daerah tertutupi diskolorasi, 

2 = 26% - 50% daerah tertutupi diskolorasi, 3 = 51% - 75% daerah 

tertutupi diskolorasi, dan 4 = 76% - 100% daerah tertutupi diskolorasi.22 

 
 
 
 
 
 
 



	   19 

2.2 Asap 

 
2.2.1  Pengertian asap 

Asap diperoleh dari hasil pembakaran tidak sempurna yang banyak 

mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Pembakaran tidak 

sempurna yaitu pembakaran dengan oksigen terbatas. Pembakaran dengan 

oksigen cukup, hasilnya berupa uap air, gas asam arang, dan abu. Dalam 

kondisi ini tidak terbentuk asap. Jika pembakaran dengan oksigen sedikit 

maka asap yang dihasilkan terdiri atas gas asam arang, alkohol dan asam 

organik lain.14 

Tidak semua jenis kayu dapat digunakan sebagai sumber asap, 

hanya beberapa bahan bakar yang baik digunakan pada proses pengasapan, 

diantaranya adalah jenis kayu keras, misalnya dari pohon buah-buahan, 

berupa potongan kayu, tatai maupun serbuk gergaji. Biasanya jenis kayu 

yang digunakan oleh para pengolah ikan adalah tempurung dan serabut 

kelapa karena mudah didapatkan, murah, dan dapat menghasilkan aroma 

dan rasa ikan yang sedap. Selain tempurung dan serabut kelapa, jenis kayu 

keras lain adalah kayu jati, kayu mahoni, kayu ulin ,dan kayu buah-buahan 

seperti kayu dari pohon buah mangga dan rambutan.  

Komposisi asap dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu temperatur 

pada pembakaran kayu, model atau tipe dan ukuran tungku, jenis kayu dan 
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kekeringannya. Kayu keras pada umumnya mempunyai komposisi 

berbeda dengan kayu lunak atau berpori.  

Bahan - bahan dalam asap secara umum merupakan bahan 

berbahaya seperti tar dan karsinogenik lain. Sedangkan bahan yang 

terkandung dalam asap secara detail bergantung kepada bahan apa yang 

digunakan sebagai bahan baku, bisa kayu, tempurung kelapa, cangkang 

kelapa sawit, sabut kelapa, dan batang ubi kayu. 

Girard (1992) mendefinisikan bahwa asap adalah sebagai suatu 

sistem kompleks yang tersusun dari fase dispersi berupa cairan dan 

medium dispersi berupa gas (cair gas). Ditambahkan oleh Hamm (1977) 

bahwa asap terbentuk dari pirolisis konstituen hemiselulosa dan lignin.25 

Asap kayu mengandung dua kumpulan partikel asap yang disebut 

dengan uap (vapours) dan kumpulan padatan (droplets). Dalam asap, baik 

uap maupun padatan terdapat ratusan ribu unsur kimia. Komposisi kimia 

pada uap dan padatan mempunya jenis sama meskipun dalam jumlah 

berbeda tergantung dari jenis kayunya.  

Pembakaran kayu keras mengandung selulosa dan lignin, 

menghasilkan senyawa formaldehida, asetaldehida, asam–asam 

karboksilat, fenol, kresol, alkohol–alkohol primer dan sekunder, dan 

keton. Proses pirolisis selulosa akan membentuk golongan fural dan fenol, 

sedangkan pirolisis lignin akan menghasilkan metil ester pirogalol dan tar 
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yang merupakan campuran dari senyawa–senyawa guaikol, kresol, dan 

fenol. 

 
2.2.2 Pengasapan ikan 

 
Pengasapan didefinisikan sebagai salah satu metode pengawetan 

ikan yang merupakan kombinasi proses penggaraman (brining), 

pemanasan (cooking) dan pengasapan itu sendiri (smoking) (Clucas and 

Ward, 1996). Menurut Tilgner (1977), asap yang dihasilkan dari 

pembakaran kayu keras dapat menghasilkan warna dan citra rasa spesifik 

sesuai selera konsumen. Setiawan et al., (1997) menyatakan bahwa 

pengasapan adalah salah satu cara pengolahan bersifat pengawetan dan 

diversifikasi pangan, merupakan pengolahan ikan dengan kombinasi 

penggaraman, pengeringan dan perlekatan komposisi asap pada ikan.26 

Asap dapat berperan sebagai bahan pengawet apabila komponen–

komponen asap meresap ke dalam bahan yang diasap. Zaitsev et al., 

(1969) menyatakan bahwa zat-zat ada dalam asap merupakan bahan yang 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri (bakteriostatik) bahkan dapat 

membunuh bakteri (bakteriosida). Senyawa utama berperan sebagai 

antimikroba adalah senyawa fenol dan asam asetat, perannya semakin 

meningkat apabila kedua senyawa tersebut bersama - sama. Pada produk 

pangan, rasa dan aroma khas produk pengasapan juga disebabkan oleh 

adanya senyawa karbonil dan fenol.26 
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Pada ikan asap, fungsi utama asap selain sebagai pengawet juga 

untuk memberi rasa dan warna yang diinginkan pada produk. Ikan dapat 

awet karena penetrasi senyawa fenol dan asam asetat ke kulit dan daging 

ikan yang berperan sebagai antibakteri dan antioksidan.  

Menurut Winarno ( 1993 ), pengasapan merupakan teknik 

melekatkan dan memasukkan berbagai senyawa kimia asap ke dalam 

bahan pangan. Pada awalnya, pengasapan bertujuan untuk memperpanjang 

umur simpan suatu bahan, tetapi sejalan dengan peningkatan daya terima 

masyarakat terhadap produk asap maka tujuan tersebut mulai beralih ke 

cita rasa, yaitu memberi aroma dan cita rasa yang khas dan mencegah 

ketengikan daging akibat oksidasi lemak.26 

Pengasapan dapat dilakukan secara tradisional maupun modern. 

Pengasapan tradisional dapat dilakukan secara dingin dan panas dengan 

membakar kayu atau bahan baku lain sehingga ikan kontak langsung 

dengan asap. Pengasapan modern menggunakan asap cair sebagai media 

pengasapan. 

 
Masyarakat daerah pesisir biasanya melakukan pengasapan dengan 

teknik pengasapan tradisional. Padahal teknik ini mempunyai banyak 

kekurangan, antara lain memerlukan waktu yang lama, tidak efisien dalam 

penggunaan bahan baku, pencemaran lingkungan dan paling berbahaya 

adalah adanya residu tar dan senyawa Polisiklik Aromatik Hidrokarbon 

(PAH) yang terdeposit dalam makanan.15,26 



	   23 

2.2.3 Hubungan paparan asap dengan diskolorasi gigi 

   
Pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan residu tar yang 

dapat menyebabkan terjadinya diskolorasi ekstrinsik. Tar adalah kumpulan 

dari ribuan bahan kimia dalam komponen padat asap pembakaran tidak 

sempurna. Tempurung kelapa digunakan sebagai bahan bakar. Saat 

pekerja pengasapan ikan sedang bekerja, secara tidak sengaja mereka akan 

menghisap asap yang dihasilkan oleh proses pembakaran. Tar akan masuk 

ke dalam rongga mulut sebagai uap padat. Setelah dingin akan menjadi 

padat dan membentuk endapan berwarna coklat pada permukaan gigi, 

saluran pernafasan dan paru. Banyaknya komponen tar yang dihasilkan 

bergantung bahan bakar yang digunakan dan temperatur pembakaran. 

Tar dapat diendapkan pada permukaan dan akar gigi sehingga 

permukaan ini menjadi kasar dan mempermudah perlekatan plak. 

Gambaran klinis diskolorasi gigi terlihat garis coklat hingga hitam pada 

sepertiga servikal mahkota, stain pada batas lesi karies dan restorasi. 

 

 

 

 


