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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu faktor yang mendukung 

paradigma sehat dan merupakan strategi dari World Dental Federation pada 

World Oral Health Day 2016 yang bertema “It all starts here. Healthy mouth. 

Healthy body.” (WOHD, 2016). Kesehatan gigi dan mulut memiliki dampak 

besar dalam kesehatan dan kesejahteraan fisik secara keseluruhan untuk 

kepercayaan diri, dan untuk kehidupan sosial (Locker, 2008) 

Karies gigi merupakan penyakit yang terdapat pada jaringan keras gigi 

yaitu email, dentin, sementum yang mengalami proses kronis regresif (Putri 

dkk, 2011). Karies disebabkan oleh empat komponen yang saling berinteraksi 

dalam mengakibatkan karies. Komponen pertama adalah dental plaque, plak 

adalah lapisan polisakarida semi transparan yang melekat dengan kuat pada 

permukaan gigi dan mengandung organisme pathogen (McIntyre, 2005). 

Streptococcus mutans merupakan bakteri yang memiliki peranan penting 

dalam inisiasi dan proses terjadinya karies. Komponen kedua adalah substrat 

(makanan), bakteri akan memanfaatkan fermentasi karbohidrat untuk energi 

dan titik akhir dari jalur glikolisis dalam metabolisme bakteri adalah asam. 

Komponen ketiga adalah Host Factors, yaitu keadaan gigi dan saliva yang 

merupakan host untuk mikroorganisme yang ada dalam rongga mulut. 

Komponen keempat adalah waktu, ketika keadaan asam ini terjadi berulang-
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ulang maka akan menyebabkan demineralisasi kristal enamel yang cukup 

untuk menghasilkan suatu kavitas. (Cameron dkk, 2013) 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) di Indonesia pada 

tahun 2013 terjadi peningkatan prevalensi insidensi karies gigi dibandingkan 

tahun 2007 lalu, yaitu kurang lebih terdapat 93.998.727 (9,8 %) jiwa yang 

menderita karies gigi (Riskesdas, 2013). Berdasarkan data dari Dinas 

Kesehatan Kota Semarang tahun 2015, menunjukkan bahwa penyakit gigi dan 

mulut menempati urutan 10 besar penyakit yang ada puskesmas wilayah kerja 

Dinas Kesehatan Kota Semarang sebanyak 20.175 kasus (DKK, 2015). 

Menurut H.L. Blum, derajat kesehatan dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor 

yaitu perilaku, pelayanan kesehatan, lingkungan, dan hereditas. Faktor 

perilaku merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi rendah 

tingginya derajat kesehatan. Faktor perilaku yang paling berdampak adalah 

tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan 

(Notoatmodjo, 2010). Perilaku yang penting dalam perkembangan karies 

adalah diet yang baik dan sikat gigi yang baik dan benar dengan pasta gigi 

yang mengandung fluoride (Warni,2009). 

Rasulullah SAW sangat peduli dengan kesehatan gigi dan mulut, seperti 

dalam haditsnya:  
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Diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Rasulullah shalallahu „alaih wa aalih 

sallam Bersabda, “Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku 

perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak mendirikan shalat”. 

Selama 70 tahun terakhir ini, data prevalensi karies gigi diperoleh dengan 

menggunakan indeks DMFT. Indeks DMFT dipakai untuk membandingkan 

dan mengukur prevalensi karies gigi pada berbagai populasi di seluruh dunia 

karena indeks ini mudah digunakan, valid, dan dapat dipercaya.  Indeks ini 

menyediakan informasi tentang kerusakan gigi dan perawatannya tetapi gagal 

untuk menyediakan informasi tentang akibat karies gigi yang tidak dirawat 

seperti keterlibatan pulpa dan abses gigi yang mungkin menjadi masalah yang 

lebih serius dibandingkan lesi karies. Kondisi tersebut yang mendasari untuk 

dikembangkannya indeks Pulpitis Ulserasi Fistula Abses (PUFA/pufa). Skor 

indeks PUFA hadir untuk mencatat keparahan kerusakan gigi dengan 

terlibatnya pulpa atau pulpitis (P/p), ulserasi (U/u), fistula (F/f) dan abses 

(A/a) (Monse, 2010). Berdasarkan hal-hal tersebut dan penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang hubungan  perilaku pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut 

dengan indeks PUFA/pufa pada anak usia sekolah. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan pernyataan 

penelitian sebagai berikut : “Apakah ada hubungan antara perilaku 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut dengan indeks PUFA/pufa pada anak 

usia sekolah?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara perilaku pemeliharaan kesehatan gigi dan 

mulut dengan indeks PUFA/pufa pada anak usia sekolah. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui perilaku pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut anak 

b. Mengetahui indeks PUFA/pufa pada anak 

c. Mengetahui hubungan antara perilaku pemeliharaan kesehatan gigi 

dan mulut dengan indeks PUFA/pufa anak 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Mengetahui hubungan antara sikap dan perilaku pemeliharaan 

kesehatan gigi dan mulut dengan indeks PUFA/pufa pada anak usia 

sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai acuan meningkatkan program pelayanan kesehatan gigi dan 

mulut yang baik 


