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ABSTRACT 
      People who lived in Musuk, Boyolali were consuming drink water from 

different water resources, PDAM and PAH. Drink water sourced from PAH didn’t 

contain fluoride and its pH was lower than PDAM has, thus people who drank 

PAH water were at dental caries risk. Dental caries was an infection disease that 

could damage teeth structure. DMF-T index was commonly used to indicate 

dental caries issue. The purpose of this study was to find out caries status 

differences between student who drink water sourced from PAH and the one 

sourced from PDAM at Musuk, Boyolali. 

      This was analytical cross sectional observational study. The research was 

located at Musuk, Boyolali on November 16
th

, 2014. Ninety seven students of 

6
th

 grade elementary treated as sample, chosen by proportional random sampling 

method. DMF-T index and questionnaire filling were utilized to obtain dental 

caries data from each sample. Sample of PDAM and PAH water were registered 

on fluoride level and pH balance measurement. Mann-Whitney test was used for 

data analysis. 

      The study output showed average 0,316 ppm fluoride level of PDAM water 

with 7,5 pH balance, while PAH water at 0 fluoride level with 6 pH balance. 

Dental caries issue of people consuming PDAM water were at 2,4 DMF-T index 

(low category) while people consuming PAH water has 3,7 DMF-T index 

(moderate category). Statistic test delivered 0,002 significance value or p<0,05 

which showed significant differences of caries status between PDAM water and 

PAH water. 

 

Keywords: PDAM (Water Supply Company) water, PAH (Rain Water Reservoir) 

water, Caries Status. 
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ABSTRAK 

      Masyarakat di Kecamatan Musuk mengkonsumsi air minum dari sumber air 

yang berbeda yaitu dari air PDAM dan air PAH. Pada jenis sumber air minum 

seperti air PAH tentu tidak memiliki kandungan fluor dan pH air pada air PAH 

lebih rendah dari pada air PDAM sehingga masyarakat yang mengkonsumsi air 

PAH lebih rentan mengalami karies gigi. Karies gigi adalah sebuah penyakit 

infeksi yang merusak struktur gigi. Pengukuran keparahan karies gigi 

menggunakan indeks DMF-T. Dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan status karies pada anak SD yang mengkonsumsi air minum dari air 

PAH dan anak SD yang mengkonsumsi air minum dari air PDAM di Kecamatan 

Musuk Kabupaten Boyolali.  

      Jenis penelitian ini bersifat observasional analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali 

dan dilaksanakan pada tanggal 16 November 2014. Sampel pada penelitian ini 

yaitu anak SD kelas VI di Kecamatan Musuk yang berjumlah 97 anak dengan 

metode pengambilan sampel menggunakan teknik proportional random sampling. 

Setiap sampel dilakukan pemeriksaan karies gigi dengan menggunakan indeks 

DMF-T dan pengisian kuesioner. Sampel air PDAM dan air PAH diambil 

kemudian dilakukan pengukuran kadar fluor dan pH air minum. Analisis data 

menggunakan uji Mann-Whitney.  

      Hasil penelitian menunjukkan rata-rata kadar fluor pada air PDAM yaitu 0,316  

dengan rata-rata pH 7,5 sedangkan air PAH yaitu 0 dengan pH 6 dan tingkat 

keparahan karies gigi masyarakat yang mengkonsumsi air PDAM berdasarkan 

indeks DMF-T yaitu 2,4 (kategori rendah) sedangkan masyarakat mengkonsumsi 

air PAH yaitu 3,7 (kategori sedang). Hasil uji statistik menunjukkan nilai 

signifikansi yakni 0,002 yang artinya p<0,05 sehingga terdapat perbedaan status 

karies pada air PDAM dan pada air PAH. 

 

Kata kunci: Air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), Air PAH 

(Penampungan Air Hujan), Status Karies. 

 

PENDAHULUAN  

      Kesehatan gigi dan mulut 

merupakan bagian dari kesehatan 

tubuh yang tidak dapat dipisahkan 

satu dengan lainnya sebab kesehatan 

gigi dan mulut akan mempengaruhi 

kesehatan tubuh keseluruhan. 

Masalah terbesar yang dihadapi 

penduduk Indonesia seperti juga di 

negara-negara berkembang lainnya 

di bidang kesehatan gigi dan mulut 

adalah penyakit jaringan keras gigi 

disamping penyakit gusi
3
. 

      Karies merupakan suatu penyakit 

jaringan keras gigi, yaitu email, 

dentin dan sementum, yang 

disebabkan oleh aktivitas suatu jasad 

renik dalam suatu karbohidrat yang 

dapat diragikan. Karies ditandai 

dengan adanya demineralisasi 

jaringan keras gigi yang kemudian 

diikuti oleh kerusakan bahan 

organiknya. Karies tersebut 

menyebabkan terjadinya invasi 

bakteri dan kematian pulpa serta 

penyebaran infeksinya ke jaringan 



periapeks yang dapat menyebabkan 

nyeri
2
.      

      Interaksi 4 faktor yang dapat 

menyebabkan karies adalah 

mikroorganisme, substrat, host, dan 

waktu. Beberapa jenis karbohidrat 

makanan misalnya sukrosa dan 

glukosa, dapat diragikan oleh bakteri 

tertentu seperti streptococcus mutans 

dan membentuk asam sehingga pH 

plak akan menurun sampai di bawah 

5 dalam tempo 1-3 menit. Penurunan 

pH yang berulang- ulang dalam 

waktu tertentu akan mengakibatkan 

demineralisasi permukaan gigi yang 

rentan dan proses kariespun dimulai
2
. 

      Status karies gigi untuk gigi 

permanen pada individu atau 

masyarakat dapat diukur 

menggunakan indeks DMF-T 

(Decayed, Missing, Filled Teeth). 

Indeks ini digunakan untuk melihat 

keadaan gigi seseorang yang pernah 

mengalami kerusakan atau karies 

yang tidak diobati (Decayed), telah 

dicabut atau tidak ada karena karies 

(Missing), gigi yang ditumpat atau 

ditambal karena karies (Filled) pada 

gigi tetap (Teeth)
2,4

. 

      Kecamatan Musuk merupakan 

salah satu dari 19 kecamatan yang 

ada di kabupaten Boyolali. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang 

telah dilakukan oleh peneliti dan 

hasil wawancara terhadap petugas di 

kantor Kecamatan Musuk, 

didapatkan banyak kasus karies gigi  

pada anak-anak di daerah Musuk. 

Masyarakat di Kecamatan Musuk 

mengkonsumsi air minum yang 

berasal dari PAH dan PDAM. Air 

PDAM merupakan air perusahaan 

daerah yang bersumber dari air 

permukaan (sungai) dan air dalam 

(sumur dalam) sedangkan Air PAH 

merupakan air yang berasal dari air 

hujan yang dikumpulkan dan 

ditampung dalam satu wadah. 

Kandungan fluor dan pH air dalam 

air PAH tentu berbeda dengan Air 

PDAM, air minum yang berasal dari 

PAH (Penampungan Air Hujan) 

dengan kadar fluor 0 dan pH air 6 

sedangkan PDAM dengan kadar 

fluor 0,316 ppm dan pH air 7,5. 

Sehingga masyarakat di kecamatan 

musuk tersebut mendapatkan intake 

fluor dari air minum yg berbeda. 

Konsumsi fluor dalam air minum 

dapat mempengaruhi keadaan 

enamel gigi yaitu untuk menghambat 

demineralisasi (pembentukan karies 

gigi). Air minum yang bersifat asam 

(pH<7) juga merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi 

demineralisasi
8
. 

 

METODE PENELITIAN  

      Jenis penelitian yang dilakukan 

adalah bersifat observasional analitik 

dengan pendekatan cross sectional. 

Tempat penelitian dilakukan di SD 

Kecamatan Musuk Kabupaten 

Boyolali dan dilaksanakan pada 

tanggal 16 November 2014. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan  

proportional random sampling. Dari 

hasil perhitungan diperoleh jumlah 

total sampel sebesar 97 siswa, 

pengambilan sampel untuk masing-

masing sekolah dihitung berdasarkan 

estimasi proporsional yakni untuk 

anak SD yang mengkonsumsi air 

PDAM sebanyak 30 sampel dan air 

PAH 67 sampel. 

      Pengukuran keparahan karies 

gigi menggunakan indeks DMF-T 

(Decayed, missing, filling teeth). 

Dimana nilai DMF-T adalah angka 

yang menunjukkan jumlah gigi 

dengan karies pada seseorang atau 

sekelompok orang. Setiap sampel 



dilakukan pemeriksaan karies gigi 

dengan menggunakan indeks DMF-T 

dan pengisian kuesioner. Sampel air 

PAH dan air PDAM diambil 

kemudian dilakukan pengukuran 

kadar fluor dan pH air minum.  

      Data yang diperoleh selanjutnya 

dilakukan uji normalitas 

menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov, kemudian dilanjutkan 

dengan uji Mann-Whitney dan uji 

korelasi Spearman. Data yang 

diperoleh diolah dengan 

menggunakan program Statistical 

Package for the Social Science 

(SPSS) versi 20. 

 

HASIL PENELITIAN 

      Penelitian tentang perbedaan 

status karies pada anak sekolah dasar 

yang mengkonsumsi air minum dari 

air PAH dan air PDAM di 

Kecamatan Musuk Kabupaten 

Boyolali ini dilakukan pada bulan 

November 2014. Nilai DMF-T 

diperoleh dengan memeriksa tanda-

tanda klinis decayed, missing, dan 

filled kemudian dilakukan pencatatan 

dan dihitung rata-rata DMF-nya. 

Nilai DMF-T tersebut dikategorikan 

ke dalam 5 kriteria, yaitu sangat 

rendah (jika DMF-T sebesar 0,0-1,1), 

rendah (jika nilai DMF-T sebesar 

1,2-2,6), sedang (jika nilai DMF-T 

sebesar 2,7-4,4), tinggi (jika nilai 

DMF-T sebesar 4,5-6,5), dan sangat 

tinggi (jika nilai DMF-T lebih dari 

6,6).  

Tabel 1. Hasil rata-rata DMF-T 

 Air PDAM 

(n=30) 

Air PAH 

(n=67) 

DMF-T 2,4 3,7 

pH 7,5 6 

Fluor 0,316 0 

  

      Tabel diatas menunjukkan nilai 

rata-rata DMF-T, pH air, dan fluor 

pada air PDAM maupun air PAH. 

Dari hasil penelitian, menunjukkan 

nilai rata-rata DMF-T pada air 

PDAM lebih rendah dari pada air 

PAH yakni jumlah DMF-T pada air 

sumur memiliki rata-rata 2,4 dan air 

PAH memiliki rata-rata 3,7. Nilai 

rata-rata pH pada air  PDAM lebih 

tinggi dari air PAH yaitu pada air 

PDAM memiliki rata-rata 7,5 

sedangkan air PAH memiliki rata-

rata 6. Jumlah kadar fluor dalam air 

PDAM  sebesar 0,316 ppm 

sedangkan pada air PAH tidak 

terdapat kandungan fluor atau 0. 

Tabel 2. Hasil uji normalitas 
Variabel 

penelitian 

Nilai 

signifikansi 

DMF-T 0,029 

 

      Data dikatakan berdistribusi 

normal jika p > 0,05. Berdasarkan 

hasil analisa  diatas diketahui bahwa 

variabel dari jumlah DMF-T nilai p= 

0,029, hal ini menunjukkan data 

berdistribusi tidak normal. Data yang 

berdistribusi tidak normal kemudian 

dilanjutkan dengan menggunakan uji 

Mann-Whitney untuk mengetahui 

adanya perbedaan nilai DMF-T pada 

anak sekolah dasar yang 

mengkonsumsi air minum dari air 

PAH dan air PDAM . Didapatkan 

hasil analisa sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



Tabel 3. Hasil uji Mann-Whitney 

 N P 

Stat. 

karies air 

PDAM 

30 0,002 

Stat. 

Karies air 

PAH 

67  

 

      Ho ditolak jika nilai signifikansi 

<0,05. Tabel hasil uji diatas 

menunjukkan nilai dari signifikansi 

uji tersebut yakni 0,002 yang artinya 

p<0,05 sehingga terdapat perbedaan 

antara status karies pada air PDAM 

dan air PAH. 

      Untuk mengetahui hubungan 

antara pH dan kadar fluor dengan 

status karies dilakukan uji Spearman 

sebagai berikut: 

Tabel 4. Hasil uji Spearman antara 

status karies dan fluor 

  Kadar 

fluor 

Status 

karies  

r -0,323 

 p 0,001 

 n 97 

 

      Dari hasil di atas, diperoleh nilai 

signifikansi 0,001 yang 

menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara status karies dengan 

kadar fluor. Nilai korelasi Spearman 

sebesar -0,323 menunjukkan bahwa 

arah korelasi negatif yang berarti 

bahwa semakin tinggi kadar fluor air 

maka status karies semakin rendah. 

 

Tabel 4. Hasil uji Spearman antara 

status karies dan pH 

  pH 

Status 

karies 

r -0,411 

 p 0,000 

 n 97 

 

      Dari hasil di atas, diperoleh nilai 

signifikansi 0,000 yang 

menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara status karies dengan 

pH air. Nilai korelasi Spearman 

sebesar -0,411 menunjukkan bahwa 

arah korelasi negatif yang berarti 

bahwa semakin tinggi pH air maka 

status karies semakin rendah. 

 

PEMBAHASAN  

1. Perbedaan  Status Karies pada 

Anak SD yang Mengkonsumsi Air 

Minum dari Air PDAM dan PAH  

      Pada penelitian ini, uji statistik 

yang digunakan adalah Mann-

Whitney. Berdasarkan uji statistik 

yang telah dilakukan terdapat 

perbedaan status karies pada anak 

SD yang mengkonsumsi air minum 

dari air PDAM dan air PAH.Data 

yang diperoleh menunjukkan bahwa 

status karies siswa yang 

mengkonsumsi air PDAM lebih 

rendah dari pada siswa yang 

mengkonsumsi air PAH.  

      Karies merupakan hasil interaksi 

dari bakteri di permukaan gigi, plak 

atau biofilm, dan diet sehingga 

terjadi demineralisasi jaringan keras 

gigi dan memerlukan cukup waktu 

untuk kejadiannya
5
. Selain faktor 

diatas yang dapat menyebabkan 

terjadinya karies karena adanya 

perbedaan status karies juga 

dipengaruhi oleh berbagai faktor 

resiko. Salah satu faktor resiko dapat 

dilihat dari faktor lingkungan yaitu 

air. Pada penelitian ini dilihat dari 

kandungan fluor dan derajat pH pada 



air minum.Tingkat kualitas air 

dinyatakan dalam beberapa 

parameter, salah satu parameter 

kimia yaitu yang berpengaruh 

terhadap kesehatan gigi adalah fluor 

dan pH atau derajat keasaman. 

Kualitas air yaitu sifat air dan 

kandungan makhluk hidup, zat, 

energi, atau komponen lain didalam 

air
1
.  

      Pada penelitian ini juga 

dilakukan pengukuran kadar fluor 

dan pH air pada air PAH dan air 

PDAM. Hasil pengukuran rata-rata 

pH pada air PAH di Kecamatan 

Musuk adalah 6 sedangkan pada air 

PDAM rata-rata pH sebesar 7,5. Dari 

hasil pengukuran dapat disimpulkan 

bahwa air PAH memiliki pH lebih 

rendah (bersifat asam) dibandingkan 

air PDAM. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan (Novotny dan Olem cit. 

1994 Effendi, 2003) bahwa air hujan 

yang jatuh ke bumi dan menjadi air 

permukaan memiliki kadarbahan-

bahan terlarut atau unsur hara yang 

sangat sedikit. Air hujan biasanya 

bersifat asam, dengan nilai pH 

sekitar 4,2. Hal ini disebabkan air 

hujan melarutkan gas-gas yang 

terdapat di atmosfer, misalnya gas 

karbondioksida (CO2), sulfur (S), 

dan nitrogen oksida (NO2) yang 

dapat membentuk asam lemah. 

      Hasil pengukuran kadar fluor 

pada masing-masing sumber air 

menunujukkan rata-rata kadar fluor 

air minum yang berasal dari air 

PDAM adalah 0,316 ppm sedangkan 

pada air PAH adalah 0. Fluoride 

dalam jumlah kecil dapat 

meningkatkan ketahanan struktur 

gigi terhadap demineralisasi  dan 

fluoride menjadi nutrient yang paling 

penting bagi manusia walaupun 

dalam jumlah yang sangat kecil. 

Fluoride menjadi salah satu faktor 

utama yang dapat mengurangi 

aktivitas karies, ketika fluoride 

tersedia pada siklus demineralisasi 

gigi. Tingkat optimal fluoride untuk 

persediaan air masyarakat adalah 

sekitar 0,7-1,2 bagian per juta 

(ppm)
5
. 

      Nilai rata-rata DMF-T 

berdasarkan sumber air yang 

dikonsumsi, dimana jelas terlihat 

bahwa anak yang mengkonsumsi air 

hujan (PAH) lebih tinggi nilai DMF-

Tnya dibandingkan dengan anak 

yang mengkonsumsi air PDAM. Ada 

perbedaan yang bermakna antara 

rata-rata DMF-T anak yang 

menkonsumsi air PAH dan air 

PDAM. Penelitian yang dilakukan 

oleh Ita (2013) berjudul perbedaan 

karies gigi dan kadar fluor air sumur 

siswa SMA di Kecamatan 

Asembagus (daerah pantai) dan di 

Kecamatan Sukosari (daerah 

gunung) menunjukkan  jumlah karies  

gigi atau rata-rata DMF-T di 

kecamatan sukosari  lebih tinggi dari 

pada kecamatan Asembagus yang 

dipengaruhi oleh kandungan fluor 

yang terdapat dalam air minum. Hal 

ini juga didukung oleh penelitian 

yang dilakukan Isninniah (2012) 

tentang Perbedaan pH dan nilai 

DMF-T pada sumber air tanah dan 

sumur di Kecamatan Arjasa 

Kabupaten Jember yang 

memperlihatkan terdapat suatu 

perbedaan pada nilai DMF-T yang 

terdapat pada air sumur yang 

memiliki pH lebih tinggi daripada air 

tanah . 

      Pada penelitian ini juga 

dilakukan uji korelasi Spearman 

yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara pH dan kadar fluor 

dengan status karies. Berdasarkan 



hasil uji statistik menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi uji tersebut 

yakni p<0,05 sehingga dapat 

disimpulkan terdapat hubungan 

antara  fluor dan pH dengan status 

karies. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Erni 

Sunubi (2014)  yang membahas 

tentang hubungan kadar fluor air 

minum dengan karies gigi pada anak 

sekolah dasar di kecamatan Landono, 

bahwa terdapat hubungan antara 

kadar fluor air minum terhadap 

karies gigi. Kadar fluor dalam air 

minum akan sangat berpengaruh 

terhadap intake fluor yang diterima 

oleh orang tersebut, disamping itu 

makanan dan minuman yang 

mengandung fluor seperti teh dan 

ikan laut. Jadi semakin tinggi kadar 

fluor dalam air minum semakin 

rendah tingkat keparahan karies gigi 

(nilai DMF-T rendah).  

      Pada penelitian yang dilakukan 

Prasetyo (2005) menyatakan bahwa 

keasaman minuman (pH) yang 

kurang dari 7 atau bersifat asam 

dapat menurunkan kekerasan 

permukaan enamel gigi. Semakin 

rendah pH atau semakin asam, maka 

semakin tinggi laju reaksi pelepasan 

kalsium dari enamel gigi. Ketika 

lingkungan menjadi asam atau di 

bawah pH kritis (pada pH 5,2-5,5), 

demineralisasi menjadi dominan 

sehingga menyebabkan mineral 

enamel hilang melalui pelarutan 

Kristal apatit
9
. 

            Pada hasil uji Spearman 

didapatkan nilai korelasi Spearman 

antara fluor dengan status karies 

sebesar -0,323 menunjukkan bahwa 

arah korelasi negatif yang berarti 

apabila variabel fluor tinggi maka 

variabel status karies rendah dan 

nilai korelasi Spearman antara pH 

dan status karies sebesar -0,411 

menunjukkan bahwa arah korelasi 

negatif yang berarti apabila variabel 

pH air tinggi maka variabel status 

karies rendah. Pada penelitian ini, 

penulis tidak menelitilangsung 

adanya faktor lain selain fluor dan 

pH yang dapat mempengaruhi karies. 

Namun kemungkinan terdapat 

beberapa faktor lain yang 

mempengaruhi kejadian karies pada 

sampel, salah satunya adalah faktor 

perilaku. 

      Bloom (2002) dalam Soeyoso 

(2009) menyatakan selain dari faktor 

lingkungan, faktor perilaku juga 

dapat mempengaruhi karies gigi. Hal 

ini didukung dengan pernyataan 

Budisuari (2010) bahwa adanya 

hubungan perilaku menyikat gigi dan 

kebiasaan pola makan dengan 

kesehatan gigi dan mulut. Perilaku 

menyikat gigi yang salah karena 

kurangnya pengetahuan waktu yang 

tepat untuk menyikat gigi. 

Masyarakat mempunyai kebiasan 

menyikat gigi pada saat mandi pagi 

dan mandi sore bukan sesudah 

makan pagi dan menjelang tidur 

malam padahal menyikat gigi 

menjelang tidur merupakan waktu 

yang paling efektif untuk 

mengurangi karies gigi.  

      Selain itu perilaku kebiasaan 

makan yang salah seperti masyarakat 

lebih menyukai jajanan yang manis, 

kurang berserat dan mudah lengket. 

Jika seseorang sering dan terus-

menerus atau berulang-ulang 

mengkonsumsi gula, pH-nya akan 

tetap di bawah pH normal dan dalam 

waktu tertentu dapat mengakibatkan 

terjadinya demineralisasi dari 

permukaan gigi yang rentan, yaitu 

terjadinya pelarutan dari kalsium dan 

fosfat email yang menyebabkan 



terjadinya kerusakan email sehingga 

terjadi karies (megananda, 

2011).Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Anwar Musadad dan 

Joko Irianto (2009) menyatakan 

bahwa faktor individu yang 

berpengaruh terhadap kejadian karies 

gigi adalah kebiasaan makan 

makanan manis dan konsumsi buah 

dan sayur. Individu yang mempunyai 

kebiasaan makan makanan manis 

atau kurang mengkonsumsi buah dan 

sayur mempunyai resiko mengalami 

karies gigi lebih besar dibandingkan 

dengan tidak mempunyai kebiasaan 

makan makanan manis atau cukup 

mengkonsumsi buah dan sayur. 

Keadaan tersebut menunujukkan 

adanya hubungan antara pola makan 

dan status karies gigi. 

  

KESIMPULAN 

      Berdasarkan hasil penelitian 

tentang perbedaan status karies pada 

anak SD yang mengkonsumsi air 

PDAM dan air PAH di Kecamatan 

Musuk Kabupaten Boyolali, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan status karies pada anak 

SD yang mengkonsumsi air PDAM 

dan air PAH dimana nilai rata-rata 

DMF-T pada air PDAM lebih rendah 

dibanding dengan air PAH. 
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