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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

  Kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu bagian penting dalam 

menentukan status kesehatan anak, terutama pada anak usia sekolah. Hal ini 

disebabkan karena usia sekolah merupakan usia yang rentan untuk 

mengalami masalah gigi dan mulut. Terjadinya masalah kesehatan gigi dan 

mulut pada anak usia sekolah dapat berdampak pada menurunnya derajat 

kesehatan pada anak usia sekolah.  

  Masalah kesehatan gigi dan mulut yang paling sering dialami anak usia 

sekolah adalah karies gigi. Anak usia sekolah memiliki kerentanan yang tinggi 

terkena karies gigi , disebabkan karena lapisan bagian email gigi pada anak 

usia sekolah mengalami erupsi sehingga besar kemungkinan terjadinya karies 

gigi (Pratiwi, 2009). Menurut Birnbaum dan Dunne (2009), karies gigi adalah 

kerusakan gigi akibat bakteri yang bersifat progresif yang disebabkan gigi 

terpajan lingkungan rongga mulut. Karies gigi menyebabkan hilangnya gigi 

pada sebagian besar pasien usia muda. Kelainan ini bila dibiarkan tanpa 

disertai perawatan akan menyebabkan kerusakan gigi yang semakin parah.  

  Perawatan secara berkala dilakukan untuk mencapai kesehatan gigi 

yang optimal. Perawatan dapat dimulai dari memperhatikan diet makan, tidak 

terlalu banyak makan makanan yang mengandung gula dan lengket. 

Pembersihan plak dan sisa makanan yang tersisa dengan menyikat gigi, 

teknik dan cara yang benar agar tidak merusak struktu gigi dan gusi. Dan 
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 untuk menghilangkan sisa makanan yang tertingal di gigi yang sulit dicapai 

menggunakan sikat gigi maka menggunakan benang gigi (flossing). 

Pembersihan karang gigi dan penambalan gigi yang berlubang oleh dokter 

gigi, serta pencabutan gigi yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan 

merupakan fokal infeksi. Kunjungan berkala ke dokter gigi enam bulan sekali 

baik ada keluhan maupun tidak ada keluhan. 

  Karies gigi disebabkan oleh 4 faktor penyebab utama, yaitu host, 

mikroorganisme, waktu dan substrat. Karies gigi akan terjadi apabila terdapat 

interaksi antara keempat faktor penyebab utama tersebut (Kidd dan Bechal, 

1991). Teori Hendrik L. Blum menyebutkan derajat kesehatan individu dan 

masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan 

herediter/keturunan (Noorkasiani, 2007).  

  Indikator karies gigi dapat berupa prevalensi karies dan indeks karies. 

Indeks karies gigi yaitu angka yang menunjukkan jumlah gigi karies seseorang 

atau sekelompok orang. Pengukuran karies dikenal sebagai indeks DMF dan 

merupakan indeks aritmetika penyebaran karies yang kumulatif. Beberapa 

metode pengukuran karies gigi yaitu indeks DMF-T digunakan untuk 

menyatakan gigi yang karies, hilang, dan permukaan gigi yang di tambal pada 

gigi permanen, sehingga jumlah permukaan gigi yang terkena harus di 

perhitungkan. Indeks yang sama untuk gigi sulung adalah def-t dan def-s 

dimana t menunjukkan gigi atau permukaan gigi yang ditambal (Kidd & Bechal 

, 1992) 

  Berdasarkan World Health Organization (WHO) tahun 2013 

menyebutkan sebanyak 87% dari anak-anak usia sekolah di seluruh dunia 

dan sebagian besar orang dewasa pernah menderita karies gigi. Prevalensi 
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karies gigi tertinggi terdapat di Asia dan Amerika Latin, sedangkan terendah 

terdapat di Afrika. Selanjutnya menurut penelitian tahun 2013 di negara-

negara Eropa, Amerika, dan Asia ternyata 80-95% dari anak- anak dibawah 

umur 18 tahun terserang karies gigi (Maulani, 2014). 

  Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018 

masalah kesehatan gigi dan mulut mengalami peningkatan dua kali lipat lebih 

dari  tahun 2013 yaitu 25,9% menjadi 57,6%. Sebanyak 20 provinsi memiliki 

prevalensi masalah gigi dan mulut di atas angka nasional. Pada Hasil Riset 

Kesehatan  Dasar (Riskesdas) tahun 2018 Provinsi Jawa Barat yang 

mempunyai  masalah pada kesehatan gigi dan mulut sedikit melebihi angka 

nasional yaitu sebesar 58% .  

  Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang 

memiliki prevalensi karies tertinggi kedua setelah kota Banjar. Data dari Dinas 

Kesehatan Kota Tasikmalaya pada tahun 2018 sebanyak 4.799 mengalami 

karies gigi. Puskesmas Panglangyungan merupakan salah satu puskesmas di 

Kota Tasikmalaya yang memiliki kasus karies gigi tertinggi yaitu sebanyak 

1350 kasus.  (Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2018). 

  Angka morbiditas penyakit karies gigi di SD/MI yang berada di wilayah 

kerja Puskesmas Panglayungan berdasarkan data UKGS (Unit Kesehatan 

Gigi Sekolah) pada tahun 2018 sebanyak 584 mengalami karies gigi dari 661 

yang mendapat pemeriksaan oleh perawat gigi dari tujuh sekolah dasar yang 

berada di wilayah kerja puskesmas panglayungan (Profil Puskesmas 

Panglayungan, 2018). 

  Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan perilaku 

perawatan dari masyarakat Indonesia masih sangat rendah yaitu sebanyak 
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94,7% penduduk Indonesia umur lebih dari 3 tahun sudah menyikat gigi, 

namun hanya 2,8 % umur lebih dari 3 tahun yang menyikat gigi dengan benar. 

Data Riskesdas tahun 2018 juga menunjukkan gambaran perilaku menggosok 

gigi di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 95%  lebih penduduk Jawa Barat 

telah melakukan kebiasaan menyikat gigi, akan tetapi hanya 2,8% yang 

berperilaku menggosok gigi dengan benar. Berperilaku benar dalam 

menggosok gigi adalah bila seseorang mempunyai kebiasaan menggosok gigi 

setiap hari dengan cara dan pada waktu yang benar, yaitu sesudah makan 

dan sebelum tidur (Listiono, 2012) berdasarkan data tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat Provinsi Jawa Barat dalam 

menggosok gigi masih sangat kurang. 

  Berdasarkan studi pendahuluan terhadap 25 siswa pada masing-masing 

Sekolah Dasar yang berada di wilayah kerja puskesmas Panglayungan 

dengan melakukan observasi keadaan gigi dan memberikan pertanyaan, 

seputar cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Hasil dari observasi tersebut 

SD yang memiliki kasus karies gigi terbanyak yaitu pada SDN 2 Gunung 

Lipung sebanyak  80%, sedangkan pada sekolah dasar lainnya seperti SDN 1 

Gunung Lipung  ada 76% , SDN 3 Gunung Lipung 76%, SDN 4 Gunung 

Lipung 64%, SDN Panglayungan 36%, SDN Cikiara 68% dan SD Yayasan 

Islam 52%. 

  Berdasarkan hasil survey pendahuluan kepada siswa SDN 2 Gunung 

Lipung  dari pertanyaan yang diberikan, sebagian besar menjawab pernah 

merasakan sakit gigi 96%, serta tidak mau memeriksakan giginya ke 

Puskesmas atau dokter gigi dengan alasan takut di cabut dan takut untuk 
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disuntik giginya 60%, serta kebiasaan menggosok gigi yang kurang baik 60%, 

suka makan-makanan manis 96 %.  

  Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Hubungan Perawatan Gigi dengan Kejadian 

Karies Gigi Pada Anak Usia 10 – 12 tahun di SDN 2 Gunung Lipung 

Kecamatan Cipedes  Kota Tasikmalaya Tahun 2019” . Anak usia 10 – 12 

tahun adalah usia yang dianjurkan WHO untuk dilakukan penelitian kesehatan 

gigi karena perilaku kesehatan gigi pada usia 10 - 12 tahun lebih koopeatif 

daripada kelompok umur yang lebih muda dan juga dianggap sudah mandiri 

dalam kegiatan menggosok gigi (Netty E, 2004).  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: apakah terdapat hubungan perawatan gigi yaitu 

menggosok gigi, diet makan kariogenik, pemeriksaan gigi ke dokter 

gigi/fasilitas kesehatan dengan kejadian karies gigi pada anak usia 10 – 12 

tahun di SDN 2 Gunung Lipung Kecamatan Cipedes  Kota Tasikmalaya 

Tahun 2019?  

 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan perawatan gigi dengan kejadian karies 

gigi pada anak usia 10 – 12 tahun di SDN 2 Gunung Lipung Kecamatan 

Cipedes  Kota Tasikmalaya Tahun 2019. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui indeks karies gigi pada anak usia 10 - 12 tahun di SDN 2 

Gunung Lipung Kecamatan Cipedes  Kota Tasikmalaya Tahun 2019. 

b. Menganalisis hubungan menggosok gigi dengan kejadian karies gigi 

pada anak usia 10 - 12 tahun di SDN 2 Gunung Lipung Kecamatan 

Cipedes  Kota Tasikmalaya Tahun 2019. 

c. Menganalis hubungan diet makan  kariogenik dengan tingkat keparahan 

karies gigi pada anak usia 10 - 12 tahun di SDN 2 Gunung Lipung 

Kecamatan Cipedes  Kota Tasikmalaya Tahun 2019. 

d. Menganalisis hubungan pemeriksaan gigi ke dokter gigi dengan tingkat 

keparahan karies gigi pada anak usia 10 - 12 tahun di SDN 2 Gunung 

Lipung Kecamatan Cipedes  Kota Tasikmalaya Tahun 2019 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Jurusan Kesehatan Masyarakat  

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para 

mahasiswa Jurusan kesehatan Masyarakat dalam bidang epidemiologi 

penyakit dan promosi kesehatan dalam penerapan perilaku hidup bersih 

dan sehat (PHBS) tentang kebersihan gigi dan mulut yang bertujuan untuk 

mencegah karies gigi. 

2. Bagi Sekolah (UKS) 

Sebagai masukan dalam upaya meningkatkan status kesehatan gigi 

dan mulut pada anak usia anak sekolah. 
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3. Bagi Siswa 

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi kepada 

siswa mengenai cara perawatan gigi yang benar agar terhindar dari 

masalah kesehatan gigi dan mulut. 

4. Bagi Puskesmas 

Menjadi masukan bagi puskesmas Panglayungan dalam upaya 

mewujudkan kesehatan anak usia sekolah khususnya dalam pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut. 

5. Bagi Peneliti Berikutnya 

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran atau informasi dasar 

untuk penelitian lanjutan yang  berhubungan dengan kesehatan gigi 

terutama perawatan gigi serta masalah karies gigi. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Lingkup Masalah 

Lingkup masalah yang diambil oleh peneliti adalah hubungan perawatan 

gigi yaitu menggosok gigi, diet makan kariogenik dan pemeriksaan gigi 

ke dokter gigi atau fasilitas kesehatan dengan tingkat keparahan karies 

gigi pada anak usia 10 – 12 tahun di SDN 2 Gunung Lipung Kecamatan 

Cipedes  Kota Tasikmalaya. 

2. Lingkup Metode 

Metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan studi 

cross sectional. 

3. Lingkup Keilmuan 
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Penelitian yang dilakukan merupakan bagian dari ilmu kesehatan 

masyarakat khususnya bidang epidemiologi tidak menular. 

4. Lingkup Tempat 

Tempat penelitian akan dilaksanakan di SDN 2 Gunung Lipung 

Kecamatan Cipedes  Kota Tasikmalaya. 

5. Lingkup Sasaran 

Sasaran dari penelitian ini adalah anak usia 10 – 12 tahun di SDN 2 

Gunung Lipung Kecamatan Cipedes  Kota Tasikmalaya 

 

 

 

 

 


