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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Karies masih menjadi masalah utama di dunia dalam bidang 

kesehatan gigi dan mulut (Siagian & Barus, 2008). Karies merupakan suatu 

infeksi  yang menyebabkan adanya proses demineralisasi menyerang struktur 

jaringan keras gigi oleh aktivitas mikroorganisme di rongga mulut terutama 

streptococcus mutans (Simon, 2007). Infeksi ini biasanya berhubungan 

dengan konsumsi makanan kariogenik yang dapat  memicu proses karies 

sebagai akibat dari aktivitas bakteri golongan streptococcus pada rongga 

mulut (Worotitijan dkk, 2013).  Karies gigi yang terjadi pada anak usia dini 

sering disebut dengan Early Childhood Caries (ECC) yaitu suatu infeksi 

kronis pada gigi yang terjadi pada anak usia di bawah 71 bulan dan sering 

sekali ditemukan di kehidupan masyarakat (Zafar et al.,  2014). Severe Early 

Childhood Caries (S-ECC) merupakan tingkat keparahan dari ECC yang 

terjadi pada anak usia di bawah 3 tahun (AAPD, 2014).   

Asupan nutrisi pada ibu hamil dapat mempengaruhi baik buruknya 

kondisi perkembangan janin yang dikandung. Asupan nutrisi ibu hamil 

memiliki peran penting terhadap perkembangan, pembentukan dan 

mineralisasi gigi anaknya (Tanaka et all, 2012). Bukan hanya saat berada 

dijanin, namun gizi pada anak balita usia 0-5 tahun sangat penting karena 

merupakan fondasi untuk kesehatan, kekuatan dan kecerdasannya (Vinod et 
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al., 2011). Anak usia 1-3 tahun mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

yang pesat sehingga pada usia ini memerlukan kalori, protein dan mineral 

yang tinggi. Kebiasaan memberi makanan pada usia 2-3 tahun pertama dapat 

memberikan efek jangka panjang pada tahun selanjutnya (Astuti & 

Sulistyowati, 2013). Masalah gizi dapat mengakibatkan terjadinya penyakit 

kronis, berat badan yang berlebih atau berkurang serta karies. Status gizi yang 

buruk dapat berdampak pada kelenjar saliva sehingga tidak maksimal dalam 

mencegah karies, sedangkan kekurangan zat gizi esensial seperti vitaamin A, 

C, D, Kalsium, fosfor dan fluor pada anak-anak juga dapat mempengaruhi 

perkembangan gigi sehingga lebih rentan karies (Arisman, 2010). 

Al-Quran Surah Al-Abasa ayat 24-32 telah dijelaskan tentang 

makanan yang baik untuk dikonsumsi manusia, yaitu: 

                           

             .             

                           

  

 

Artinya: 

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. 

Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit) 

,kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,lalu Kami tumbuhkan 

biji-bijian    di   bumi   itu,  anggur  dan   sayur-sayuran,  zaitun   dan   pohon  
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kurma,kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan, serta rumput-

rumputan,untuk kesenanganmu, dan untuk binatang-binatang ternakmu.” 

 

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai seorang muslim terutama  

orang tua diharuskan memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi 

anaknya setiap hari terutama dalam  memenuhi kebutuhan gizi anak.  

Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak 

pada tahun 2011 menyatakan bahwa dari 60 anak 91,6% mengalami karies 

(Khoiriyah, 2011). Di Indonesia tepatnya di Medan telah melakukan 

penelitian tentang S-ECC dan hasilnya menunjukan 16%  (Oktiara 2012 cit. 

Rosalina 2014). Hasil riset S-ECC di dunia tepatnya di Brazil dengan 

melakukan terhadap 340 anak dan hasilnya 126 anak (37%) menunjukan 

positif terkena S-ECC (Feldens et al., 2010). Menurut data Riskesdas tahun 

2010, prevalensi balita secara nasional yang mengalami kurang gizi (berat 

badan kurang) sebesar 17,9% diantaranya 4,9% gizi buruk dan 40,6% 

penduduk mengonsumsi makanan dibawah kebutuhan minimal (kurang dari 

70% angka kecukupan gizi/AKG) yang dianjurkan tahun 2004 (Depkes RI, 

2010) . 

Pada penelitian sebelumnya S-ECC pernah dilakukan di Medan, 

namun pada penelitian tersebut peneliti hanya meneliti tentang jumlah 

mikroorganisme dan karakteristik dalam saliva serta maturasi plak (Rosalina, 

2014; Meldego, 2014; Janet, 2014), tetapi untuk hubungan antara status gizi 
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terhadap S-ECC masih jarang dilakukan terutama di Kecamatan Kebonagung 

Kabupaten Demak. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang hubungan 

status gizi terhadap Severe Early Childhood Caries (S-ECC) anak di bawah 

3,5 tahun. Studi ini dilakukan di Desa Megonten, Kecamatan Kebonagung, 

Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi upaya preventif terhadap pencegahan karies anak usia dini. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan status gizi terhadap Severe Early 

Childhood Caries  (S-ECC) anak usia di bawah 3,5 tahun. 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui adanya hubungan status gizi terhadap Severe 

Early Childhood Caries (S-ECC) anak usia di bawah 3,5 tahun di Desa 

Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan status gizi terhadap Severe Early 

Childhood Caries (S-ECC) anak usia di bawah 3,5 tahun di Desa 

Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. 

b. Untuk mengetahui hubungan ketahanan pangan pada status gizi anak 

yang mengalami Severe Early Childhood Caries (S-ECC) usia di 
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bawah 3,5 tahun di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung 

Kabupaten Demak. 

c. Untuk mengetahui hubungan pola asuh pada status gizi anak yang 

mengalami Severe Early Childhood Caries (S-ECC) usia di bawah 3,5 

tahun di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. 

d. Untuk mengetahui hubungan sanitasi lingkungan pada status gizi anak 

yang mengalami Severe Early Childhood Caries (S-ECC) usia di 

bawah 3,5 tahun di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung 

Kabupaten Demak. 

e. Untuk mengetahui hubungan pelayanan kesehatan pada status gizi 

anak yang mengalami Severe Early Childhood Caries (S-ECC) usia di 

bawah 3,5 tahun di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung 

Kabupaten Demak. 

D. Manfaat 

1. Maanfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai hubungan status gizi terhadap Severe Early Childhood Caries 

(S-ECC) anak usia di bawah 3,5 tahun. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menambah pengetahuan masyarakat agar merawat gigi sedini 

mungkin. 
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b. Memberikan gambaran mengenai hubungan status gizi terhadap 

Severe Early Childhood Caries (S-ECC) anak usia di bawah 3,5 tahun 

pada masyarakat sehingga dapat menjadi upaya preventif terhadap 

pencegahan karies anak usia dini. 

c. Sebagai data mengenai hubungan status gizi terhadap Severe 

Early Childhood Caries (S-ECC) anak usia di bawah 3,5 tahun. 


