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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan Gigi dan Mulut merupakan bagian dari kesehatan tubuh yang tidak 

dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena akan mempengaruhi 

kesehatan tubuh secara keseluruhan. Gigi merupakan salah satu bagian tubuh yang 

berfungsi untuk mengunyah, berbicara dan mempertahankan bentuk muka, 

sehingga penting untuk menjaga kesehatan gigi sedini mungkin agar dapat bertahan 

lama dalam rongga mulut. Masalah utama kesehatan gigi dan mulut pada anak 

ialah karies gigi (Worotitjan, Mintjelungan, Gunawan, 2013). 

Karies gigi adalah penyakit jaringan gigi yang ditandai dengan kerusakan 

jaringan, dimulai dari permukaan gigi mulai dari email, dentin, dan meluas ke arah 

pulpa. Karies gigi dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah karbohidrat, 

mikroorganisme dan saliva, permukaan dan bentuk gigi, serta dua bakteri yang 

paling umum bertanggung-jawab untuk gigi berlubang adalah Streptococcus 

mutans dan Lactobacillus. Penyakit gigi dapat menyebabkan rasa sakit, kehilangan 

gigi, dan infeksi apabila dibiarkan dan tidak diobati (Tarigan, 2013). 

Gigi karies pada anak sekolah merupakan masalah yang sangat penting 

karena tidak saja menyebabkan keluhan rasa sakit, tetapi juga menyebarkan infeksi 

ke bagian tubuh lainnya sehingga mengakibatkan menurunnya produktivitas. 

Kondisi ini tentu akan mengurangi frekuensi kehadiran anak kesekolah, 

mengganggu konsentrasi belajar, mempengaruhi nafsu makan dan asupan makanan 
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sehingga dapat mempengaruhi status gizi dan pada akhirnya dapat mengakibatkan 

gangguan pertumbuhan fisik. Umumnya anak-anak memasuki usia sekolah 

mempunyai risiko karies yang tinggi karena pada usia sekolah ini anak-anak 

biasanya suka jajan makanan dan minuman sesuai keinginannya (Gunawan, 2013). 

Gigi yang paling sering terkena karies adalah gigi geraham pertama 

permanen. Gigi ini memiliki bentuk fissure dan pit yang dalam akibatnya sisa – 

sisa makanan mudah melekat dan bertahan sehingga produksi asam oleh bakteri 

akan berlangsung cepat dan menimbulkan karies gigi. Gigi geraham satu permanen 

merupakan gigi yang pertama kali erupsi di rongga mulut, yaitu pada usia 6-7 

tahun. Gigi tersebut sangat penting dalam susunan gigi geligi yang salah satunya 

sebagai kunci oklusi, tetapi banyak gigi geraham satu permanen yang karies segera 

setelah erupsi, selain itu, plak mudah menempel pada permukaan gigi yang kasar 

dan dapat membantu perkembangan penyakit karies(Kidd dan Bechal, 2012). 

Karies gigi sejauh ini masih menjadimasalah kesehatan anak. Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2016 menyatakan angka kejadian karies pada 

anakmasih sebesar 60-90%. Menurut hasilpenelitian di negara – negara Eropa, 

Amerika dan Asia termasuk Indonesia, ternyata bahwa90 – 100% anak dibawah 18 

tahun terserang karies gigi.  

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun  2018 mencatat proporsi masalah 

gigi dan mulut sebesar 57,6% dan yang mendapatkan pelayanan dari tenaga medis 

gigi sebesar 10,2%.  

Faktor yang menyebabkan terjadinyakaries gigi antara lain adalah faktor 

keturunan, ras, jenis kelamin, umur, jenismakanan, frekuensi menyikat gigi yang 

benar, kebiasaan jelek dan pentingnya kontrol kedokter, faktor host yaitu kekuatan 
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dari permukaan gigi, adanya plak yang berisibakteri, biasanya bakteri patogen yang 

kariogenik seperti Streptococcus mutans(Tarigan, 2012). 

Karies gigi yang dibiarkan tanpadiatasi maka akan terjadi beberapa 

komplikasi seperti timbulnya peradangan dan nanah pada gusi, abses pada jaringan 

gusi dan otot, peradangan pada tulang rahang bahkan kematian pada tulang rahang, 

cellulitis, pembengkakan dan peradangan dikerongkongan sehingga menyebabkan 

kesulitan menelan dan tidak bisa membuka mulut, bahkan dapat menyebabkan 

penyakit jantung (Ramadhan, 2010). Wilayah Kecamatan Denpasar Utara Desa 

Dangin Puri Kaja juga merupakan salah satu wilayah perkotaan yang ada di Kota 

Madya Denpasar povinsi Bali. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 23 Dangin Puri Kaja 

Denpasar Utara adalah salah satu sekolah yang berada di lingkungan Banjar 

Umasari Desa Dangin Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, dengan jumlah    

siswa 354 anak. Pemilihan sampel kelas IV dan V SDN 23 Dangin Puri Kaja 

Denpasar Utara di karenakan anak-anak kelas IV dan V berusia 10-12 tahun, pada 

usia tersebut sebagian besar gigi permanen sudah tumbuh dengan sempurna,dan 

sudah berfungsi kurang lebih 3-5 tahun semenjak erupsi. Gigi geraham pertama 

permanen juga memiliki pit dan fissure yang banyak, yang membuat gigi tersebut 

rawan untuk terjadinya karies. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin meneliti tentang gambaran 

karies gigi molar pertama permanen siswa kelas IV dan V SDN 23 Dangin Puri 

DenpasarUtara. Peneliti memakai gigi geraham pertama Permanen karena bentuk 

anatomis dari geraham pertama permanen yang memiliki banyak fissure, sehingga 

pada gigi tersebut menjadi tempat retensi makanan yang baik. Peneliti  memakai 

usia10-12 tahun karena perlu diketahui bahwa terjadinya karies tidak berlangsung  
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dalam hitungan detik, melainkan hitungan bulan maupun tahun. Dan biasanya anak 

belum mampu memperhatikan kebersihan gigi dan mulutnya. 

 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian, bagaimanakah gambaran karies gigi molar pertama permanen 

siswa kelas IV dan V SDN 23 Dangin Puri Kaja Denpasar Utara Tahun 2019 ? 

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Tujuanumum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran  karies 

gigi molar pertama permanen siswa kelas IV dan V SDN 23 Dangin Puri Kaja 

Denpasar Utara Tahun 2019. 

2. Tujuan khusus 

a. Menghitung karies gigi molar pertama permanen siswa kelas IV dan V SDN 

23 Dangin Puri Kaja Denpasar Utara Tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin. 

b. Menghitung  karies gigi molar pertama permanen siswa kelas IV dan V SDN 

23 Dangin Puri Kaja Denpasar Utara Tahun 2019 berdasarkan kelompok usia. 

c. Menghitung  karies gigi molar pertama permanen siswa kelas IV dan V SDN 

23 Dangin Puri Kaja Denpasar Utara Tahun 2019 berdasarkan regio. 
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C. Manfaat Penelitian  

1. Bagi program kesehatan 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah informasi, 

wawasan dan pengetahuan khususnya pada anak usia sekolah dasar, tentang 

terjadinya karies gigi  molar pertama permanen. 

2. Bagi institusi pendidikan  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu dan 

pengetahuan yang bermanfaat bagi dunia kesehatan gigi dan mulut khususnya 

mahasiswa Sekolah Jurusan KesehatanGigi (JKG) Denpasar  mengenai gambaran 

karies  gigi pada gigi molar pertama siswa  kelas  IV dan V SDN 23 Dangin Puri 

Kaja Denpasar Utara Tahun 2019. 

3. Bagi Peneliti 

a. Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam bidang kesehatan 

gigi dan mulut khususnya gambaran gigi molar pertama permanen siswa kelas IV 

dan V SDN 23 Dangin Puri Kaja Denpasar Utara Tahun 2019. 

b. Data yang sudah ada dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian 

selanjutnya.  
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