
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan 

bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun 

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. Dalam hal ini pemerintah selalu melakukan pembangunan kesehatan 

yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup 

sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang 

produktif secara sosial dan ekonomis (Depkes RI, 2009). 

Sumber daya manusia yang produktif di Indonesia adalah penduduk yang 

telah memasuki usia kerja atau usia produktif, yaitu 15-64 tahun (Kemenkes RI, 

2011). Menurut Dinkes Provinsi Bali (2014) dalam Ambartana (2010), distribusi 

penduduk pada tahun 2003 berdasarkan Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 

(SUSENAS) menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Bali yang berada pada usia 

produktif (15-64 tahun) berjumlah 2.299.320 jiwa atau 67,9%. Menurut Zaif 

(2009), setiap orang yang berada pada usia produktif ini tentunya memerlukan 

kesehatan sebagai modal utama dalam melakukan aktivitas. Pada rentang usia 

produktif tersebut, 38% diantaranya tergolong dalam kelompok usia lanjut.  

World Health Organization (WHO) mengklasifikasikan usia lanjut atas 

empat kelompok, yaitu middle age (45-59 tahun), eldery age (60-74 tahun), old 

age (75-90 tahun), dan very old age (> 90 tahun). Lanjut usia atau lansia di dunia 

bertambah dengan cepat dibanding dengan kelompok usia lainnya (Efendi 2009, 
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dalam Lubis, 2011). Menurut Anon (2010) dalam Ratmini dan Arifin  (2011), 

pada tahun 2000 lansia Indonesia berjumlah 14,4 juta (7,18%), tahun 2007 sudah 

mencapai 18,96 juta (8,42%) dan diprediksi akan berlipat ganda menjadi 28,8 juta 

(11,34%) pada tahun 2020.  

Menurut Kemenkes RI (2013), peningkatan jumlah lanjut usia di Indonesia 

merupakan dampak dari peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH). Berdasarkan 

laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2000 UHH di Indonesia adalah 

64,5 tahun (dengan presentase populasi lansia adalah 7,18%), tahun 2010 

mencapai 64,93 tahun (dengan presentase populasi lansia adalah 7,56%), dan 

meningkat kembali pada tahun 2011 menjadi 69,65 tahun (dengan presentase 

populasi lansia adalah 7,58%). 

Peningkatan populasi lanjut usia ini tentunya diikuti pula dengan berbagai 

permasalahan kesehatan, dikarenakan kondisi fisik lansia berbeda dengan orang 

dewasa normal (Lestari dkk., 2002). Pada umumnya, usia lanjut (lansia) lebih 

banyak mengalami kemunduran fisik yang ditandai dengan kulit yang mengendur, 

rambut yang memutih, pendengaran kurang jelas, penglihatan yang memburuk, 

gerakan lambat, postur tubuh tidak proporsional, dan gigi mulai tanggal 

(Nugroho, dalam Ruspawan dan Wulandari, 2012).  

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan angka 24,0% 

bagi penduduk Provinsi Bali yang cenderung mengalami permasalahan gigi dan 

mulut 12 bulan terakhir. Kelompok usia yang memiliki proporsi tertinggi 

permasalahan kesehatan gigi dan mulut di Provinsi Bali yaitu kelompok usia 55-

64 tahun yang mencapai angka 30,8% (Kemenkes RI, 2013). 
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Menurut Sumerti, Raiyanti, dan Gejir (2008), permasalahan kesehatan gigi 

dan mulut yang rentan terjadi pada lansia adalah karies gigi dan penyakit 

periodontal. Menurut Wibisono dan Ghozali (dalam Ratmini dan Arifin, 2010), 

penyebab utama kehilangan gigi lansia di Indonesia adalah karies dan penyakit 

periodontal.  

Pada tahun 1990-2004 di Amerika Serikat, 24% dari lansia yang berusia 

65-75 tahun dan 31% lansia yang berusia lebih dari 75 tahun telah mengalami 

kehilangan gigi akibat karies dan penyakit periodontal (Darwita, 2011). Kemenkes 

RI (2012), menyebutkan Indikator Derajat Kesehatan Gigi dan Mulut 2010 pada 

kelompok usia 65 tahun ke atas harus memiliki minimal 20 gigi berfungsi sebesar 

75% dan penduduk tanpa gigi 5%.  

Kehilangan gigi pada lansia berdampak pada berbagai persoalan, 

diantaranya dampak psikologis seperti merasa malu, tegang, kehilangan selera 

makan, tidur terganggu, kesulitan bergaul, menghindar untuk keluar, tidak 

memiliki teman, konsentrasi terganggu, hingga tidak dapat bekerja secara total 

(Pasiga, 2002). Menurut Berkey dkk. (1996) dalam Lestari dkk. (2002), 

kehilangan gigi juga berdampak pada penurunan fungsi pengunyahan karena 

makanan tidak dapat dikunyah dengan baik, sehingga mempengaruhi proses 

pencernaan makanan dan nutrisi lansia. Terganggunya proses pencernaan 

makanan berpengaruh terhadap energi yang diperoleh oleh lansia untuk 

aktivitasnya (Darwita, 2011). 

Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan gigi dan mulut 

saling berhubungan dengan kesehatan umum dan kesadaran untuk menjaga 
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kesehatan gigi dan mulut berperan penting dalam menentukan kesehatan rongga 

mulut seorang individu (Arivayangan dan Shantakumari, 2013). 

Penyelenggaraan upaya kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu 

upaya kesehatan pengembangan Puskesmas yang bersifat menyeluruh, terpadu, 

meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan, serta 

dapat dilaksanakan di dalam gedung Puskesmas dan di luar gedung Puskesmas 

(Hartono, 2010). 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

III Denpasar Utara merupakan Puskesmas yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 

110, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Puskesmas tersebut telah 

melaksanakan berbagai macam upaya kesehatan meliputi upaya kesehatan wajib 

dan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan usia lanjut (lansia) 

merupakan salah satu upaya kesehatan pengembangan yang dilaksanakan 

Puskesmas III Denpasar Utara, meliputi kegiatan penyuluhan, pemeriksaan 

kesehatan umum, serta pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut.  

Upaya kesehatan pengembangan lansia dilaksanakan pada Posyandu 

Paripurna Lansia yang rutin dilakukan setahun sekali selama tiga bulan di tiga 

banjar wilayah Puskesmas III Denpasar Utara. Berdasarkan hasil wawancara 

pendahuluan dengan tenaga kesehatan di Puskesmas III Denpasar Utara diketahui 

bahwa dalam Posyandu Paripurna Lansia, upaya kesehatan gigi dan mulut hanya 

dilaksanakan satu kali dalam tiga bulan, dan pada Posyandu Paripurna Lansia 

tersebut juga belum pernah dilakukan penelitian mengenai kesehatan gigi pada 

lansia, sehingga berdasarkan keadaan tersebut peneliti berkeinginan mengadakan 
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penelitian mengenai gambaran kesehatan gigi pada Posyandu Paripurna Lansia di 

wilayah Puskesmas III Denpasar Utara.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat disusun rumusan 

masalah yaitu: “Bagaimana gambaran kesehatan gigi pada Posyandu Paripurna 

Lansia di wilayah Puskesmas III Denpasar Utara tahun 2015?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran 

kesehatan gigi pada Posyandu Paripurna Lansia di wilayah Puskesmas III 

Denpasar Utara tahun 2015. 

2. Tujuan khusus 

a. Menghitung frekuensi lansia yang memiliki ≥ 20 gigi berfungsi pada Posyandu 

Paripurna Lansia di wilayah Puskesmas III Denpasar Utara tahun 2015. 

b. Menghitung frekuensi lansia yang memiliki gigi anterior berfungsi pada 

Posyandu Paripurna Lansia di wilayah Puskesmas III Denpasar Utara tahun 2015. 

c. Menghitung frekuensi lansia yang memiliki gigi posterior berfungsi pada 

Posyandu Paripurna Lansia di wilayah Puskesmas III Denpasar Utara tahun 2015. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi tenaga kesehatan 

gigi sehubungan dengan perencanaan perawatan yang akan dilakukan kepada para 

lansia. 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi para tenaga 

kesehatan maupun para lansia di wilayah Puskesmas III Denpasar Utara dalam 

mempertahankan kesehatan gigi di dalam mulutnya. 

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian lebih 

lanjut. 

 

 


