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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kesehatan gigi merupakan bagian penting dari kesehatan secara umum 

seseorang, karena geligi merupakan salah satu organ pencernaan yang berperan 

penting dalam proses pengunyahan makanan, sehingga pemeliharaan kesehatan 

gigi penting dilakukan (Depkes RI, 1999). Di Indonesia, kesehatan gigi dan 

mulut masih merupakan permasalahan karena angka kejadian terjadinya penyakit 

gigi dan mulut yang tinggi. Hasil survei kesehatan rumah tangga menyebutkan 

bahwa penyakit gigi dan mulut menduduki peringkat keenam yang dikeluhkan 

oleh masyarakat. Laporan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) Depkes RI 

menyatakan, diantara penyakit yang dikeluhkan dan tidak dikeluhkan, prevalensi 

penyakit gigi dan mulut adalah tertinggi meliputi 60% dari penduduk (Said, 

2009). Prevalensi nasional masalah gigi dan mulut mencapai 25,9 % , sebanyak 

14 provinsi mempunyai prevalensi masalah gigi dan mulut diatas angka nasional 

yaitu DKI Jakarta 29,1%, Jawa Barat 28%, Yogyakarta 32,1%, Jawa Timur 

28,6%, Nusa Tenggara Barat 26,9%, Nusa Tenggara Timur 27,2%, Kalimantan 

Selatan 36,1%, Sulawesi Utara 31,6%, Sulawesi Tengah 35,6%, Sulawesi Selatan 

36,2%, Sulawesi Tenggara 28,6%, Gorontalo 30,1%, Sulawesi Barat 32,2%, 

Maluku 27,2%, Maluku Utara 26,9% (RIKERDAS RI, 2013). 

 Masalah kesehatan gigi dan mulut yang sering terjadi pada masyarakat 

Indonesia adalah karies dan penyakit periodontal. Sampai saat ini penyakit 

periodontal merupakan masalah kesehatan gigi dan mulut yang memiliki 
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prevalensi cukup tinggi setelah karies. Laporan Survei Kesehatan Rumah Tangga 

(SKRT) Depkes RI menyatakan bahwa penyakit periodontal meduduki urutan 

kedua dengan jumlah penderita 42,8% dari penduduk Indonesia (Manson, 2013; 

DepKes RI, 2010). 

 Jaringan periodonsium adalah suatu jaringan yang mengelilingi dan 

mendukung gigi. Struktur jaringan periodonsium terdiri dari gingiva, ligamen 

periodontal, tulang alveolar dan sementum. Gingiva adalah bagian mukosa rongga 

mulut yang menutupi tulang alveolar dan berfungsi melindungi jaringan di 

bawahnya (Campbell, 2004). Penyakit periodontal itu sendiri adalah suatu 

penyakit pada jaringan pendukung gigi yang ditandai dengan adanya inflamasi 

gingiva, poket periodontal dan resesi gingiva. Jaringan periodonsium dapat 

mengalami kerusakan akibat interaksi dari faktor host, mikroba, dan lingkungan. 

Penyebab utama terjadinya penyakit periodontal adalah plak, yang merupakan 

deposit lunak berupa lapisan tipis (biofilm) dan melekat erat pada permukaan gigi 

atau permukaan struktur keras lain di rongga mulut (Newman et all., 2006). Salah 

satu penyakit periodontal yang prevalensinya paling tinggi adalah gingivitis. 

Gambaran klinis gingivitis yaitu gingiva berwarna merah sampai kebiruan dengan 

pembesaran kontur gingiva karena adanya edema dan mudah berdarah jika 

diberikan stimulasi seperti saat makan dan menyikat gigi (Musaikan, et al, 2003).  

  Angka kejadian gingivitis di dunia mengenai lebih dari 80% pada anak usia 

muda, sedangkan pada orang dewasa hampir semua populasi sudah pernah 

mengalami gingivitis. Pada anak usia 3 tahun didapatkan prevalensi 25%, pada 

anak dibawah umur 12 tahun dimana status dari giginya adalah periode gigi 

bercampur, gingivitis kronis ditemukan pada 80% dan pada anak remaja usia 14 
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tahun ditemukan hampir 100%. Pada anak-anak, prevalensi gingivitis meningkat 

seiring dengan pertambahan usia hingga mencapai puncak pubertas (Manson, 

2013). 

Dari data angka kejadian gingivitis di dunia, belum ada angka yang akurat 

mengenai kejadian gingivitis terutama di Kota Surabaya. Sedangkan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan gigi terutama 

sebagai upaya pencegahan penyakit periodontal dibutuhkan data yang akurat 

mengenai gambaran tingginya penyakit periodontal yang terjadi di Kota Surabaya. 

Hal ini diperlukan sebagai tindakan pencegahan agar prevalensi penyakit 

periodontal tidak terus meningkat yang dapat akibat buruk bagi kesehatan 

masyarakat secara umum. 

 Tindakan pencegahan terhadap penyakit gigi dan mulut seperti penyakit 

periodontal perlu dilakukan agar tidak mengakibatkan gangguan fungsi 

pengunyahan, aktivitas yang menyebabkan penurunan produktivitas kerja 

sehingga mempengaruhi kualitas hidup. Prinsip tindakan pencegahan dapat 

dilakukan dengan mengintervensi faktor penyebab penyakit melalui pelayanan 

pencegahan primer (Sriyono, 2005). Pemerintah telah melaksanakan berbagai 

kegiatan untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, salah satu diantaranya 

adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan gigi yang pelaksanaannya 

dipercayakan kepada Puskesmas (Depkes RI, 1997). 

Berkaitan dengan upaya pelayanan kesehatan gigi, peningkatan pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu program pokok Puskesmas yang 

di dalam pelayanan promotif dan preventifnya memiliki tujuan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan gigi. Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk 
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mencapai sekitar 3,110,187 jiwa, sedangkan khususnya di wilayah Kecamatan 

Tambaksari memiliki jumlah penduduk 188.886 jiwa dan terdapat 3 puskesmas 

sebagai sarana kesehatan warga sekitar yang terdiri dari Puskesmas Pacar Keling, 

Puskesmas Rangkah dan Puskesmas Gading (PemKot Surabaya, 2014). 

Berdasarkan survei awal yang telah dilakukan oleh peneliti, pasien terbanyak pada 

bagian poli gigi terdapat di Puskesmas Rangkah. Oleh karena itu, peneliti 

menjadikan Puskesmas Rangkah sebagai lokasi penelitian untuk mengetahui 

gambaran kejadian gingivitis. Adapun berdasarkan pengamatan yang dilakukan 

oleh peneliti, Puskesmas Rangkah memiliki lokasi yang dekat dengan RSGM 

FKG-UA, sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas terbatas 

untuk mendukung melakukan perawatan jaringan periodontal, tidak sedikit juga 

pasien yang memiliki masalah pada jaringan periodontal dirujuk oleh Puskesmas 

untuk melakukan perawatan lebih lanjut di RSGM FKG-UA. 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut 

mengenai angka kejadian gingivitis di Puskesmas Rangkah sebagai gambaran 

keparahan gingivitis pada pasien yang datang di Poli Gigi Puskesmas Rangkah 

dengan menggunakan indeks Papillary Bleeding Index (PBI). PBI merupakan 

indikator sensitif dari keparahan peradangan gingiva pada individu pasien dan 

metodenya tidak membutuhkan banyak waktu. (Wolf et al., 2006).   

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

  Bagaimanakah gambaran keparahan dari gingivitis di Puskesmas Rangkah 

Kecamatan Tambaksari  Surabaya? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui gambaran keparahan dari gingivitis pada pasien Poli 

Gigi di Puskesmas Rangkah Wilayah Kecamatan Tambaksari Surabaya pada 

periode September 2015. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui status kesehatan jaringan periodontal pada pasien Poli 

Gigi di Puskesmas Rangkah Wilayah Kecamatan Tambaksari Surabaya. 

b. Untuk mengetahui angka kejadian gingivitis berdasarkan di wilayah kerja 

Puskesmas Kecamatan Tambaksari Surabaya menggunakan Papillary 

Bleeding Index (PBI).  

c. Untuk memberikan masukan data akurat yang dapat digunakan puskesmas 

atau dinas kesehatan dalam menentukan program  promotif dan preventif 

jangka panjang 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk: 

a. memberikan informasi kepada khalayak umum atau instansi terkait 

mengenai angka kejadian gingivitis di Puskesmas Rangkah Kecamatan 

Tambaksari Surabaya dengan menggunakan Papillary Bleeding Index (PBI). 

b. dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Rangkah Kecamatan Tambaksari 

Surabaya  

 

 




