
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gigi merupakan bagian keras yang terdapat dalam mulut yang juga 

sebagai organ pencernaan pada manusia dan hewan. Fungsi gigi adalah untuk 

mengoyak dan mengunyah makanan. Tanpa adanya gigi, makanan apapun 

yang kita makan tidak akan bisa kita cerna. Karenanya kita harus merawat gigi 

dengan baik agar jangan sampai terkena gigi berlubang (Comic, 2010). 

Gigi berlubang atau karies merupakan penyakit pada gigi yang biasa 

menyerang anak-anak atau remaja. Penyebab karies adalah adanya bakteri 

Streptococcus mutans dan Lactobacilus. Bakteri spesifik inilah yang merubah 

glukosa dan karbohidrat pada makanan menjadi asam melalui proses 

fermentasi. Asam terus diproduksi oleh bakteri dan akhirnya merusak struktur 

gigi sedikit demi sedikit. Beberapa hal yang juga dapat menyebabkan 

perkembangan karies gigi diantaranya perbedaan pola makan, waktu makan 

yang lebih lama, sisa makanan yang tertinggal di mulut dalam waktu lama, dan 

tingkat kematangan email (Pratiwi, 2009). Tanda awal atau gejala timbulnya 

gigi berlubang yaitu munculnya rasa sakit setempat, timbul lubang pada gigi, 

gigi sangat peka terhadap dingin, panas, dan gula (manis), gigi terasa sakit, dan 

nafas menjadi bau (Varona, 2004). 

Gigi berlubang (karies) terdapat di seluruh dunia tanpa memandang 

umur, bangsa, atau keadaan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian di negara-



 

 

negara Eropa, Amerika, dan Asia (termasuk Indonesia), ternyata 80-95% dari 

anak-anak di bawah umur 18 tahun terserang karies. Persentase karies gigi 

bertambah dengan meningkatnya peradaban manusia dan hanya kira-kira 5% 

penduduk yang imun terhadap gigi berlubang (Tarigan, 2000). 

Kejadian karies pada balita di Indonesia mencapai 30% dari 250 juta 

lebih penduduk Indonesia sehingga diperkirakan balita yang mengalami 

kerusakan gigi 75 juta lebih anak, jumlah ini masih mungkin bertambah terus, 

karena pada Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) Nasional tahun 1990 

hanya 70% tapi pada tahun 2000 sudah mencapai 90% (Maulani, 2005). 

Sedangkan sebanyak 70% penduduk Indonesia usia kurang dari 10 tahun 

pernah mengalami kerusakan gigi. Pada usia 12 tahun jumlah kerusakan gigi 

mencapai 43,9%; usia 15 tahun mencapai 37,4%; usia 18 tahun sebanyak 

51,1%; usia 35-44 tahun mencapai 80,1% dan usia 65 tahun ke atas mencapai 

96,7% (Depkes R.I, 2001). 

Masalah kesehatan gigi dan mulut di Indonesia antara lain juga dapat 

dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh departemen kesehatan., hasil 

SKRT tahun 1998 menunjukkan 64,2% penduduk merasa terganggu pekerjaan 

atau sekolahnya karena sakit gigi selama rata-rata 3,86 hari. Data terbaru riset 

kesehatan daerah menunjukan bahwa 72,1% penduduk mempunyai 

pengalaman gigi berlubang atau karies. Hasil studi morbiditas SKRT-

SURKENAS 2001 menunjukkan bahwa dari 10 kelompok penyakit terbanyak 

yang dikeluhkan masyarakat, sebanyak 60% penduduk meyatakan penyakit 

gigi dan mulut menduduki urutan pertama (Tarwoto, 2010). 



 

 

Hasil survei RISKESDAS tahun 2007 juga dapat digunakan untuk 

mengetahui masalah kesehatan gigi dan mulut di Indonesia. Hasil survei 

menunjukkan  sebanyak 35,8% penduduk Indonesia usia 15 tahun mengalami 

penyakit gigi dan mulut, persentase penduduk usia 15 tahun yang kehilangan 

seluruh gigi adalah 6,5%. Indeks karies gigi secara nasional adalah 1,22 dengan 

prevalensi tertinggi di Kalimantan Barat sebesar 1,88 dan Maluku 1,80 

(Andayasari, 2009).  

Di Jawa Tengah berdasarkan data bidang Pemberdayaan dan Jaminan 

Pemeliharaan Dinas Kesehatan Jawa Tengah, lebih kurang dari 74% anak 

bermasalah dengan gigi. Prevalensi kejadian karies pada anak di Jawa Tengah 

sebesar 41,3%. Sedangkan di Boyolali, berdasarkan data profil Dinas 

Kesehatan Boyolali 2010 angka kejadian karies gigi di Boyolali sebesar 4476 

kasus. Jumlah ini meningkat sebanyak 2,7% dari tahun 2009 yaitu sebanyak 

4352 kasus. Angka kejadian karies tahun 2010 lebih besar dari angka kasus 

kejadian diare yang merupakan penyakit menular terbesar kedua setelah ISPA 

yang hanya sebesar 3204 kasus ( profil Dinkes Boyolali, 2010). 

Berdasarkan data dan masalah-masalah di atas, penulis ingin meneliti 

mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian karies gigi pada 

anak. Faktor-faktor penyebab tersebut diantaranya adalah kebersihan mulut, 

kebiasaaan menggosok gigi, plak yang terdapat dalam mulut, konsumsi 

makanan kariogenik, dan dental neglet. Pada penelitian ini peneliti lebih 

memilih untuk meneliti faktor kebersihan mulut dan konsumsi makanan 



 

 

kariogenik dan hubungannya dengan karies pada siswa di SD Negeri 3 Ampel 

Boyolali. 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang dan masalah di atas, bisa dirumuskan 

permasalahan penelitian ini sebagai berikut:  

” Faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan kejadian karies pada siswa 

di SD Negeri 3 Ampel Boyolali? ” 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 

karies pada siswa di SD Negeri 3 Ampel Boyolali. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui hubungan antara kebersihan mulut dengan kejadian karies 

gigi.  

b. Mengetahui hubungan antara konsumsi makanan kariogenik dengan 

kejadian karies gigi siswa di SD Negeri 3 Ampel Boyolali. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi institusi sekolah 

Dengan adanya hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk lebih 

meningkatkan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS), di lingkungan sekolah 

masing-masing, khususnya di SD Negeri 3 Ampel Boyolali. 

 

 



 

 

2. Bagi peneliti 

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

penelitian dan prosesnya, serta untuk meningkatkan kemampuan penulis 

dalam mengumpulkan data, melakukan prioritas masalah, mengidentifikasi 

masalah, menganalisis masalah dan membuat alternatif pemecahan 

masalah. 

3. Bagi orang tua siswa 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menggugah kesadaran orang tua 

terhadap  kesehatan gigi anak dan perawatannya. 

4. Bagi peneliti lain 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi data dasar bagi 

penelitian selanjutnya. 

5. Bagi masyarakat umum 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan 

bagi masyarakat mengenai pentingnya kebersihan gigi dan mulut pada 

anak. 

 


