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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masa balita merupakan periode penting dalam proses tumbuh kembang 

manusia. Perkembangan dan pertumbuhan di masa itu menjadi penentu 

keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak di periode selanjutnya. 

Masa tumbuh kembang di usia ini merupakan masa yang berlangsung cepat 

dan tidak akan pernah terulang, karena itu sering disebut golden age atau 

masa keemasan (Kartikasari dan Nuryanto, 2014 ). 

Saat usia batita, anak masih tergantung penuh kepada orang tua untuk 

melakukan kegiatan penting, seperti mandi, buang air dan makan. Usia 3-5 

tahun anak balita menjadi konsumen aktif. Anak balita sudah dapat memilih 

makanan yang disukainya. Usia 3 – 5 tahun anak mulai bergaul dengan 

lingkungannya atau bersekolah playgrup sehingga anak balita mengalami 

beberapa perubahan dalam perilaku. Masa  ini berat badan anak balita 

cenderung mengalami penurunan, akibat dari aktivitas yang mulai banyak dan 

pemilihan maupun penolakan terhadap makanan (Sutomo dan Anggraeni, 

2010). 

Anak usia 3-5 tahun rentan terhadap karies gigi. Hal ini dikarenakan 

mereka kurang bisa memelihara dan merawat dengan baik kesehatan dan 

kebersihan mulut dan gigi mereka. Selain itu, pola makan yang tidak 

seimbang juga dapat memicu terjadinya penyakit ini. Gigi yang sudah terkena 

menjadi cacat tidak dapat kembali seperti sediakala. Menurut data Riskesdas 

2013, prevalensi nasional masalah gigi dan mulut sebesar 25.9%, sebanyak 
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14 provinsi mempunyai prevalensi masalah gigi dan mulut di atas angka 

nasional (Depkes RI, 2014). 

Prevalensi karies gigi terus menerus meningkat dengan perubahan 

kebiasaan diet masyarakat dan meningkatkannya konsumsi gula (Khan, 

2008). Karies gigi telah mengalami peningkatan khususnya pada anak yaitu 

dari 38% dimana pada anak usia 2-5 tahun meningkat 10,4% dari karies gigi 

yang ditemukan dari provinsi Jawa Tengah sebesar 43,1%  (Riskesdas, 

2013).  

Terjadi peningkatan prevalensi terjadinya karies aktif pada penduduk 

Indonesia dibandingkan tahun 2007 lalu, yaitu dari 43,4 % (2007) menjadi 

53,2 % (2013). Suatu peningkatan yang cukup tinggi jika dilihat dari kacamata 

besaran kesehatan masyarakat. Terlebih jika kita konversikan ke dalam 

jumlah absolut penduduk Indonesia. Untuk prevalensi karies gigi berdasarkan 

provinsi terlihat bahwa hampir semua provinsi di Indonesia mengalami 

kenaikan prevalensi karies dari tahun 2007 ke tahun 2013 (Riskesdas, 2013).  

Penyakit dan kelainan pada anak merupakan salah satu sumber 

gangguan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Salah penyakit gigi 

yang sering diderita anak yaitu karies gigi. Karies gigi merupakan penyakit 

yang biasa ditemui pada anak-anak semua umur  dengan berbagai tingkat 

ekonomi (Sumerti, 2013). Faktor utama yang menyebabkan karies gigi ada 

empat  yaitu bakteri Streptococus mutans, peran makanan kariogenik, 

kerentanan permukaan gigi, dan waktu menempelnya makanan di gigi. Salah 

satu faktor penyebab karies gigi adalah makanan jajanan atau makanan yang 

bersifat kariogenik, seperti makanan manis, lengket, dan makanan yang 

berbentuk menarik. Efek buruk dari seringnya mengkonsumsi makanan manis 
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atau kariogenik terhadap kesehatan gigi pada anak adalah karies gigi. Hal ini 

disebabkan karena makanan kariogenik mempunyai kecenderungan melekat 

pada permukaan gigi (Hidayanti, 2005). 

Makanan yang bersifat kariogenik dapat menyebabkan karies gigi pada 

anak. Makanan dan minuman yang mengandung gula (makanan kariogenik ) 

akan menjadi substrat untuk enzim dari mikroorganisme dalam mulut yang 

akan menimbulkan pada plak gigi. Makanan kariogenik akan menurunkan pH 

plak dengan cepat sampai pada level yang dapat menyebabkan 

demineralisasi email. Pembentukan plak dan asam ditentukan oleh frekuensi 

konsumsi makanan kariogenik. Peningkatan aktivitas karies oleh gula yang 

paling besar bila gula dikonsumsi di antara waktu makan dan dalam bentuk 

yang lengket. Jenis gula yang paling kariogenik adalah sukrosa (Beck, 2000).  

Yuan (2013) mengatakan ada hubungan antara konsumsi makanan 

kariogenik dengan kejadian karies gigi. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi anak yang mengkonsumsi makanan kariogenik, maka akan semakin 

tinggi indeks karies giginya. Jenis makanan yang sering dikonsumsi dapat 

mempengaruhi keparahan karies gigi. Makanan yang menempel pada 

permukaan gigi jika dibiarkan akan menghasilkan zat asam lebih banyak, 

sehingga mempertinggi risiko terkena karies gigi. Hasil ini sama dengan 

penelitian yang dilakukan pada anak SD 060935 Kota Medan tahun 2009, 

bahwa ada hubungan yang bermakna antara frekuensi makanan jajanan 

manis dengan karies gigi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan anak-anak 

yang frekuensi makanan jajanan manisnya tinggi memiliki tingkat keparahan 

karies gigi yang berat (74,2%) (Nirham, 2014 ). 
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Fungsi penguyahan anak yang mengalami karies gigi akan terganggu, 

sehingga akan berpengaruh terhadap asupan zat gizi dan status gizi. Alfiyah 

(2012) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara karies gigi dengan 

status gizi. Dampak karies terhadap status gizi secara garis besar merupakan 

akibat dari ketidakseimbangan antara frekuensi konsumsi makanan manis 

(kariogenik) dengan asupan zat gizi anak yang dapat mengganggu fungsi 

pengunyahan. Demikian diduga adanya gangguan pengunyahan tersebut 

dapat berpengaruh pada asupan makan sehingga akan berpengaruh terhadap 

status gizi (Sasiwi, 2004). 

Berdasarkan survey pendahuluan prevalensi anak yang mengalami 

karies gigi di TK Pembina Mojosongo sebesar 58,1 % (Puskesmas Sibela, 

2016). Prevalensi karies gigi di TK Pembina Mojosongo Kota Surakarta lebih 

tinggi apabila dibandingkan dengan prevalensi hasil Riskesdas tahun 2013 

yaitu sebesar 53,2 %. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin meneliti “ Hubungan 

Makanan Kariogenik dengan Kejadian Karies Gigi dan Status Gizi Anak TK 

Pembina Mojosongo Kota Surakarta“ . 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah ada hubungan konsumsi makanan kariogenik 

pada anak TK dengan kejadian karies gigi dan status gizi anak  TK Pembina 

Mojosongo Kota Surakarta ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui  hubungan  konsumsi makanan kariogenik dengan kejadian 

karies gigi dan status gizi anak  TK Pembina Mojosongo Kota Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan konsumsi makanan kariogenik  pada anak di TK 

Pembina Mojosongo Kota Surakarta. 

b. Mendeskripsikan kejadian karies gigi pada anak di TK Pembina 

Mojosongo Kota Surakarta. 

c. Mendeskripsikan  status gizi anak di TK Pembina Mojosongo Kota 

Surakarta. 

d. Menganalisis hubungan konsumsi makanan kariogenik dengan kejadian 

karies gigi pada anak  di TK Pembina Mojosongo Kota Surakarta. 

e. Menganalisis hubungan konsumsi makanan kariogenik dengan status 

gizi pada anak  di TK Pembina Mojosongo Kota Surakarta. 

f. Internalisasi nilai-nilai Islam dalam konsumsi makanan kariogenik 

dengan kejadian karies gigi dan status gizi anak TK. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Mahasiswa mendapatkan tambahan pengetahuan dalam 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan di masyarakat terutama tentang 

hubungan makanan kariogenik dan kejadian karies gigi dan status gizi 

pada anak TK Pembina Mojosongo Kota Surakarta. 
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2. Bagi Puskesmas Sibela 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk 

pelaksanaan program gizi dan meningkatkan kerja sama antara 

puskesmas dan sekolah mengenai penyuluhan gizi khususnya materi 

tentang makanan kariogenik, karies gigi dan status gizi anak. 

3.  Bagi TK Pembina Mojosongo Kota Surakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

Guru-guru TK tentang makanan kariogenik, karies gigi dan status gizi anak 

TK Pembina Mojosongo Kota Surakarta. 

 


