BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Tahun 2002 terdapat kurang lebih 600 juta orang yang berusia 60 tahun
ke atas. Pada tahun 2025 jumlah ini diprediksi akan menjadi dua kali lipat.
Pada tahun 2050 populasi lansia di negara berkembang diprediksi akan
meningkat menjadi 2 milyar (WHO, 2002 cit. Wangsarahardja dkk, 2007).
Berdasarkan data BPS tahun 2012 dalam Kemenkes 2014, proporsi penduduk
lanjut usia di tahun 1980 sejumlah 5,45%, pada tahun 1990 sejumlah 6,29%,
pada tahun 2000 sejumlah 7,18% dan tahun 2010 sejumlah 9,77% dibanding
kelompok usia lain. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia
lanjut di Indonesia selalu mengalami peningkatan.
Data RISKESDAS (2007) menunjukkan angka kehilangan gigi di
Indonesia pada rentang usia 45-55 tahun mencapai 1,8%. Sedangkan pada
usia 65 tahun keatas meningkat menjadi 17,6%. Angka ini jauh dari target
WHO (2010) sebesar 5%. Proporsi kehilangan gigi individu pada lanjut usia
di seluruh dunia terus meningkat secara signifikan (Khalifa dkk, 2012).
Studi yang telah dilakukan di negara maju memaparkan bahwa
gangguan kesehatan rongga mulut yang sering ditemukan pada lanjut usia
meliputi karies gigi, kehilangan gigi serta penyakit periodontal. Tanda klinis
yang timbul antara lain terganggunya fungsi pengunyahan, munculnya rasa

1

2

sakit, serta infeksi. Keadaan ini dapat menurunkan kualitas hidup lanjut usia
(Pratiwi, 2014).
Menurut World Health Organization (WHO) kualitas hidup ialah
persepsi individu dalam hidup yang terangkum secara kompleks. Hal ini
meliputi tingkat kebebasan, status psikologis, kesehatan fisik, hubungan
sosial serta hubungan kepada karakteristik lingkungan (WHO, 1997).
Kualitas hidup adalah gabungan pengukuran kesejahteraan fisik, mental
dan sosial sebagaimana dirasakan oleh masing-masing individu atau
golongan. Kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan dalam bidang-bidang
kehidupan selama hidup seperti kesehatan, pernikahan, pekerjaan keluarga,
kondisi keuangan, kesempatan pendidikan, kepercayaan diri, kreativitas,
kepemilikan, dan kepercayaan pada orang lain termasuk di dalam definisi ini.
Kualitas hidup dapat diukur dengan menilai perasaan subjektif seseorang
terhadap kebahagiaan atau ketidakbahagiaan dalam bidang kehidupan (Park,
2007).
Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian dari kesehatan umum,
sehingga hal ini sangat berkaitan dengan kualitas hidup lanjut usia (Wibisono
dan Ghozali, 2010). Kualitas hidup yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan
mulut melihat adanya keterlibatan faktor fungsional, faktor psikologis dan
faktor sosial juga pengalaman rasa sakit dan tidak nyaman yang berkaitan
dengan gigi dan mulut (Ratmini, 2011).
Menjaga kesehatan gigi dan mulut merupakan hal penting yang harus
dilakukan oleh setiap orang. Terdapat beberapa hadits yang meriwayatkan
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tentang cara menjaga kesehatan gigi dan mulut, salah satunya tentang siwak
dan anjuran untuk menggunakannya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda :

“Hendaklah

kalian

bersiwak,

kerana

sesungguhnya

bersiwak

membaikkan bagi mulut dan keredhaan bagi Rabb” (HR Imam Ahmad)
(Almath, 2008).
Diriwayatkan dari Hudzaifah ra, dia berkata, "Nabi Saw selalu
menggosok giginya dengan siwak setiap bangun dari tidur malam hari” (HR
Bukhari). Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersiwak dalam waktu
puasa dan tidak, pada waktu wudhu, ketika akan sholat atau memasuki
rumah. Beliau bersiwak dengan kayu (dahan) Araak. Bila tidur, siwak itu
diletakkan di dekat kepalanya, dan jika bangun tidur beliau mulai bersiwak.
(BAI Unissula, 2009).
Lanjut usia adalah usia rentan segala penyakit maka pada individu lanjut
usia harus selalu memperhatikan dan menjaga kesehatan gigi dan mulut untuk
meningkatkan kualitas hidupnya. Menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat
dilakukan dengan cara bersiwak/menggosok gigi, menjaga pola makan, dan
mengunjungi dokter gigi untuk pemeriksaan rutin (Pratiwi, 2014).
Kehilangan gigi permanen dapat disebabkan oleh berbagai keadaan
misalnya pencabutan oleh tenaga kesehatan gigi atau gigi yang hilang
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dikarenakan penyakit periodontal atau trauma gigi (Kida, 2007). Masalah
disfungsional rongga mulut yang terjadi pada populasi lanjut usia di dunia
saat ini tidak terlepas dari peranan penyakit karies dan periodontal yang
sering terjadi dan menjadi penyebab dari kehilangan gigi. Faktor
sosiodemografis, perilaku, dan medis merupakan faktor-faktor yang dikaitkan
dengan kehilangan gigi. Kehilangan gigi juga memiliki dampak negatif pada
emosi dan kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan mulut pada
individu (Franks dan Hedegard 2003).
Kehilangan gigi yang tidak dirawat terlalu lama dapat menyebabkan
dampak negatif diantaranya migrasi patologis gigi-geligi yang masih tersisa,
penurunan tulang alveolar pada daerah yang edentulous, gangguan pada sendi
temporomandibular, berkurangnya kemampuan dalam mengunyah serta
gangguan dalam berkomunikasi (Petersen dkk, 2010). Dalam kehidupan
sehari-hari juga sering ditemukan keterbatasan dalam pemilihan jenis
makanan sehingga asupan nutrisi menjadi berkurang. Hal tersebut dapat
menyebabkan defisiensi yang dapat memengaruhi kesehatan umum,
berkurangnya rasa kepercayaan diri dan perasaan bahagia (Ibrahim dan
Woda, 2002).
Berdasarkan uraian di atas, kehilangan gigi dapat menyebabkan
berbagai efek buruk yang tidak menyenangkan bagi individu. Hal tersebut
menjadi sangat penting untuk diteliti pada masyarakat lanjut usia karena
jumlah penduduk lanjut usia dari tahun ke tahun akan terus meningkat
sehingga membutuhkan pengelolaan kesehatan mulut yang semakin
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kompleks. Keadaan ini menggugah peneliti untuk melakukan penelitian
tentang hubungan jumlah kehilangan gigi terhadap kualitas hidup lanjut usia.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada
penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan jumlah kehilangan gigi terhadap
kualitas hidup lanjut usia?”.
C. Tujuan
1. Tujuan Umum
Mengetahui hubungan jumlah kehilangan gigi terhadap kualitas
hidup individu lanjut usia.
2. Tujuan Khusus
a.

Menganalisis kualitas hidup individu lanjut usia dengan kehilangan
<3 gigi.

b.

Menganalisis kualitas hidup individu lanjut usia dengan kehilangan
≥3 gigi.

c.

Menganalisis perbedaan kualitas hidup individu lanjut usia antara
individu lanjut usia dengan kehilangan <3 gigi dan individu lanjut
usia dengan kehilangan ≥3 gigi.
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D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a.

Menambah pengetahuan tentang hubungan jumlah kehilangan gigi
terhadap kualitas hidup individu lanjut usia.

2. Manfaat Praktis
a.

Memberikan wawasan bahwa kehilangan gigi dapat memengaruhi
kualitas hidup terutama pada individu lanjut usia.

b.

Meningkatkan motivasi dokter gigi agar dapat menyosialisasikan
pentingnya rehabilitatif dalam kedokteran gigi.

c.

Menambah kesadaran bagi lanjut usia dalam menjaga kebersihan
dan kesehatan mulut sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup
melalui promosi kesehatan gigi.

d.

Memberi motivasi kepada masyarakat agar menjaga kesehatan gigi
dan mulut sejak dini.

