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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak sekolah merupakan aset negara yang sangat penting sebagai 

sumber daya manusia bagi keberhasilan pembangunan bangsa. Anak 

sekolah dasar adalah anak yang berusia 7-12 tahun, memiliki fisik lebih kuat 

mempunyai sifat individual serta aktif dan tidak bergantung dengan orang 

tua. Biasanya pertumbuhan anak putri lebih cepat daripada anak putra. 

Kebutuhan gizi anak sebagian besar digunakan untuk aktivitas pembentukan 

dan pemeliharaan jaringan (Moehji, 2003). 

Pertumbuhan dan perkembangan anak secara normal termasuk gigi 

dan mulutnya memerlukan dukungan nutrisi yang cukup dengan 

memperhatikan cara mengkonsumsi, jenis makanan dan waktu 

pemberiannya karena semua ini akan berpengaruh pada perkembangan 

kebersihan mulut dan kemungkinan timbulnya karies gigi (Marhamiah dan 

Muliaty, 2002). Penyakit gigi dan mulut adalah suatu penyakit yang tidak 

kalah pentingnya dengan penyakit lain yang menyerang anak-anak. Penyakit 

gigi dan mulut yang paling banyak terjadi pada anak-anak khususnya anak 

usia sekolah adalah karies gigi (Zelvya, 2003). Karies gigi atau gigi 

berlubang adalah suatu penyakit jaringan keras gigi yang ditandai dengan 

terjadinya demineralisasi bagian anorganik dan penghancuran dari subtansi 

organik yang dapat menyebabkan rasa nyeri. Penyakit karies gigi bersifat 

progresif serta akumulatif, berarti apabila ada kelainan yang tidak diobati 

semakin lama semakin bertambah parah, dan gigi yang sudah terkena tidak 

dapat kembali normal dengan sendirinya (Beck, 2000). Kondisi gigi pada 
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fase pertumbuhan gigi sulung dan gigi permanen akan mempengaruhi 

mikrostruktur kedua jenis gigi tersebut dan akan menentukan sifat gigi 

tersebut, mudah diserang atau tahan terhadap karies gigi. Sejak gigi erupsi 

sampai gigi tersebut tanggal, semua permukaan gigi yang terbuka 

mempunyai risiko terserang karies (Ford, 1993). 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), karies gigi dapat 

diartikan sebagai suatu proses patologi pasca erupsi yang terlokalisasi. 

Proses ini dimulai dengan kerusakan jaringan email yang menjadi lunak dan 

pada akhirnya menyebabkan karies. Karies gigi disebabkan oleh bakteria, 

penjamu, diet, dan waktu. Terjadinya karies gigi disebabkan karena sinergi 

dari bakteria, penjamu, dan diet yang juga didukung oleh waktu (Bahar, 

2011). 

Makanan yang banyak mengandung gula biasanya dikonsumsi anak 

antara lain adalah permen, jeli, biskuit, coklat, donat, soda, dan es krim. AHA 

(American Heart Association) menemukan bahwa konsumsi gula yang tinggi 

terjadi pada anak, yaitu anak usia 1-3 tahun mengkonsumsi gula 12 sendok 

teh perhari per hari dan anak usia 4-8 tahun mengkonsumsi gula 21 sendok 

teh perhari perhari. Devi (2012) mengungkapkan bahwa kelebihan konsumsi 

gula dapat mengakibatkan terjadinya karies gigi, diabetes, obesitas, dan 

jantung koroner. Karies gigi adalah penyakit yang berasal dari mikroba 

dimana karbohidrat pangan di fermentasi oleh bakteri pembentuk asam yang 

menyebabkan demineralisasi gigi. Diperkirakan bahwa 90% dari anak-anak 

usia sekolah di seluruh dunia menderita karies. Hasil Riskesdas 2007 

prevalensi anak usia diatas 10 tahun mengkonsumsi makanan manis 

sebanyak 68,1%. 
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Sundoro (2005) mengungkapkan bahwa anak sekolah sangat dekat 

dengan makanan kariogenik. Kudapan yang manis terutama di antara waktu 

makan sangat berpengaruh pada timbulnya karies. Makanan kecil sangat 

mudah diperoleh dalam kemasan yang menarik, tetapi umumnya makanan 

kariogenik dijajakan dengan bantuan iklan yang menggoda, menyebabkan 

anak-anak lebih tertarik. Makanan kariogenik sangat dipengaruhi kandungan 

gula sukrosa yang paling tinggi tingkat kariogenitasnya. Kariogenitas 

makanan diukur dengan penurunan pH plak sesudah makanan yang 

dikonsumsi. Hidayanti (2005) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara konsumsi makanan kariogenik dengan keparahan 

karies gigi pada anak. Sumiarti (2007) dalam penelitiannya menunjukkan 

bahwa ada hubungan antara konsumsi makanan kariogenik dengan kejadian 

penyakit karies gigi. Siagian dan Barus (2008) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa ada hubungan bermakna antara konsumsi jajanan 

dengan karies gigi. 

Menurut Junaidi (2007), keparahan karies gigi menyebabkan asupan 

makanan anak berkurang dan bila hal ini berlangsung lama akan 

berpengaruh terhadap status gizi anak. Budiyanto (2002), mengungkapkan 

bahwa gizi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat 

kesehatan dan keserasian antara perkembangan fisik dan perkembangan 

mental. Tingkat keadaan gizi normal tercapai bila kebutuhan zat gizi optimal 

terpenuhi. Tingkat gizi seseorang dalam suatu masa bukan saja ditentukan 

oleh konsumsi zat gizi pada masa lampau, bahkan jauh sebelum masa itu 

(Budiyanto,2002). 
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Hasil penelitian Sasiwi (2004), mengungkapkan bahwa akibat dari 

karies gigi adalah terganggunya fungsi pengunyahan (mastikasi) sehingga 

dapat berpengaruh pada asupan makan. Akibat gangguan pengunyahan 

tersebut dapat berpengaruh terhadap status gizi. Hasil penelitian tersebut 

juga menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat keparahan karies gigi 

dengan status gizi. Maka gigi yang sakit akan mempengaruhi status gizi 

melalui terganggunya fungsi pengunyahan makanan. Asmawati (2007) 

dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ada hubungan bermakna antara 

karies gigi dan status gizi pada murid SD Athirah. Junaidi,dkk (2007) dalam 

penelitianya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara 

karies gigi dengan status gizi anak sekolah. Penelitian Hamrun (2009) juga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna antara siswa 

yang berstatus gizi kurang dengan kejadian karies gigi. 

Berdasarkan data tahun 2011 yang diperoleh dari Puskesmas 

Banyuanyar Surakarta bahwa di SD Negeri Banyuanayar III sebagian besar 

siswa-siswi mengalami karies gigi, sebagian besar siswa-siswi kelas 1-3 

yang diperiksa kesehatan giginya di sekolah tersebut yang mengalami karies 

gigi adalah 81%. Selain itu berdasarkan data status gizi yang diperoleh dari 

SDN Banyuanyar III Surakarta dengan indeks parameter  BB/TB siswa-siswi 

di SDN Banyuanyar III Surakarta yang berstatus gizi normal adalah 60%, 

yang berstatus gizi gemuk 25%, dan yang kurus 15%. Oleh sebab itu penulis 

tertarik meneliti “Perbedaan Konsumsi Makanan Kariogenik  Dan Status Gizi  

Anak Sekolah Dasar yang Menderita Karies Gigi Dan Tidak Menderita Karies  

Gigi Di Sekolah Dasar Banyuanyar III Surakarta”. 
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B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah ini adalah ingin mengetahui : 

1. Apakah ada perbedaan konsumsi makanan kariogenik  anak sekolah 

yang menderita karies gigi dan tidak menderita karies  gigi di sekolah 

dasar Banyuanyar III Surakarta? 

2. Apakah ada perbedaan status gizi anak yang menderita karies gigi 

dan tidak menderita karies  gigi di sekolah dasar Banyuanyar III 

Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui perbedaan  konsumsi makanan kariogenik  dan status 

gizi  anak sekolah dasar yang menderita karies gigi dan tidak menderita 

karies  gigi di sekolah dasar Banyuanyar III Surakarta. 

2. Tujuan khusus 

a) Mendeskripsikan konsumsi makan kariogenik anak di Sekolah Dasar 

Banyuanyar III Surakarta. 

b) Mendeskripsikan status gizi anak di Sekolah Dasar Banyuanyar III 

Surakarta. 

c) Menganalisis perbedaan konsumsi makanan kariogenik  anak sekolah 

dasar yang menderita karies gigi dan tidak menderita karies  gigi di 

sekolah dasar Banyuanyar III Surakarta. 

d) Menganalisis perbedaan status gizi  anak sekolah dasar yang menderita 

karies gigi dan tidak menderita karies  gigi di sekolah dasar Banyuanyar 

III Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat peneliian ini adalah : 

1. Bagi Institusi Sekolah 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk lebih 

meningkatkan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah yang biasa disingkat 

UKGS. 

2. Bagi Puskesmas 

Sebagai bahan masukan program puskesmas guna meningkatkan 

kesehatan gigi anak sekolah. 


