
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan gigi merupakan bagian dari kesehatan anak yang harus 

diperhatikan (Baral et.al , 2009). Hal ini dikarenakan rasa sakit yang 

ditimbulkan akibat gangguan kesehatan gigi dapat berdampak pada kualitas 

hidup anak, karena dapat  mengganggu kemampuan seorang anak untuk 

belajar, bermain, makan dan tidur (Jacqueline,2013). Salah satu masalah 

kesehatan gigi dan mulut anak yang paling sering terjadi adalah karies 

(Mounihan, et.al ,2004 ). Menurut Riset Kesehatan Dasar, sebanyak 28,9% 

anak dibawah 12 tahun di Indonesia menderita penyakit gigi dan mulut. 

(Kementerian Kesehatan RI, 2013). Data lain menunjukkan bahwa rata-rata 

angka keparahan karies gigi pada anak usia 12 tahun berkisar 2,4 (Beaglehole 

et al, 2009).  Tingginya tingkat karies pada anak salah satunya dapat 

dipengaruhi oleh kebiasaan menjaga kebersihan gigi dan mulut. Kebersihan 

gigi dan mulut perlu diperhatikan, karena dengan menjaga kebersihan gigi dan 

mulut akan dapat mencegah terjadinya suatu penyakit seperti karies gigi, serta 

penting dalam perkembangan tulang fasial, rahang dan gigi (Bright Future, 

ND).  

Kebersihan gigi dan mulut anak dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu sosial-ekonomi, pola makan, dental behavior, jenis kelamin, usia dan 

keadaan intra oral (Joyson,2011).Salah satu faktor yang paling mempengaruhi 
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kebersihan gigi dan mulut anak adalah kebiasaan mengkonsumsi 

makanan atau pola makan yang kurang baik, yaitu mengkonsumsi makanan 

yang bersifat kariogenik (Worotijan et.al,2013). Pada umumnya jajanan atau 

snack banyak diperjualbelikan dan dikonsumsi oleh anak usia sekolah dasar 

(Ladauda,2011). Makanan yang diperjualbelikan sebagian besar termasuk 

dalam makanan yang bersifat kariogenik (Worotijan et.al, 2013). Makanan 

kariogenik adalah makanan yang lengket dan banyak mengandung gula yang 

mana berpotensi meninggalkan plak dan debris di rongga mulut (Togoo, 

2012; Lingstrom et.al,2000).  

Selain pola makan makanan kariogenik, perilaku menyikat gigi juga 

mempengaruhi kebersihan gigi dan mulut anak (American Dental 

Association,2005). Perilaku menyikat gigi yang dianjurkan adalah  

menggunakan pasta gigi berfluoride dengan frekuensi minimal dua kali sehari 

selama dua sampai tiga menit. (Delta Dental,2009), karena menyikat gigi 

minimal dua kali sehari selama dua sampai tiga menit lebih efektif dalam 

menghilangkan plak dan sisa makanan (Johnstone, 2010). Selain itu, waktu 

yang tepat untuk menyikat gigi adalah minimal setelah makan pagi dan 

sebelum tidur malam (Zafar et.al, ny). Pada malam hari produksi aliran saliva 

berkurang, sehingga mulut menjadi relatif lebih kering dan fungsi self 

cleansing tidak akan berfungsi maksimal (Nadeak,2005). Sedangkan pada 

pagi hari, terutama setelah sarapan, akan ada sisa makanan yang tertinggal di 

dalam mulut dan akan matang dalam waktu 24 – 48 jam. Apabila kegiatan 

menyikat gigi dilakukan, maka plak yang matang akan terkikis akibat proses 
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mekanis. Hal ini mengakibatkan hanya tersisa plak gigi yang belum matang 

dan akan berefek terhadap nilai pH plak yang berada pada kisaran pH plak 

normal (Darwita et.al,2011). 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kebersihan gigi dan mulut 

adalah dengan mengkonsumsi air putih (American Dental Association,2005; 

Dumasari,2010; Reader’s Digest Indonesia,ND).. Dengan mengkonsumsi air 

putih, dapat membantu mengurangi sisa makanan yang tertinggal di dalam 

rongga mulut dengan cara melarutkan kandungan gula yang terdapat pada 

jajanan atau snack (Decker,2003). Selain itu, gerakan berkumur menggunakan 

air putih juga dapat membantu mengurangi sisa makanan yang tertinggal 

dalam rongga mulut dengan bantuan otot-otot rongga mulut 

(anynomous,2010) ) seperti otot-otot pipi, bibir, dan lidah yang menyebabkan 

partikel dan debris akan lepas dari rongga mulut (Raharja,2013) 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan pada 30 

siswa/siswi di SDN Benowo 3 Surabaya, menunjukkan bahwa 97.4% siswa-

siswi mempunyai kebiasaan mengkonsumsi jajan / snack yang kariogenik. 

Walaupun SDN Benowo 3 telah menyediakan air putih untuk dikonsumsi oleh 

siswa-siswi SDN Benowo 3 dan sebagian besar siswa-siswi SDN Benowo 3 

juga telah memanfaatkan fasilitas tersebut, akan tetapi 60,5% siswa-siswi 

SDN Benowo usia 12 tahun masih mempunyai tingkat kebersihan gigi dan 

mulut yang buruk. Padahal SDN Benowo 3 selalu dijadikan tempat 

penyuluhan tentang karies gigi, jenis makanan yang bersifat kariogenik dan 

non-kariogenik, proses terjadinya karies dan cara menjaga gigi agar tetap 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMELIHARAAN KEBERSIHAN ... DIAS RESTI CAHYANI



4 
 

 

bersih dan sehat. Hasil survei pendahuluan ini bertentangan dengan teori yang 

menyatakan bahwa mengkonsumsi air putih dapat membantu dalam 

mengurangi sisa makanan dalam rongga mulut (Beth Ogata et.al, 2003). 

Tidak sesuainya teori bisa disebabkan oleh cara seseorang dalam minum air 

putih yang berbeda-beda. Tidak semua orang minum air putih dengan tujuan 

untuk membersihkan gigi dan mulut dari sisa makanan, akan tetapi lebih 

cenderung untuk menghilangkan rasa haus. Sehingga, saat minum air putih 

setelah mengkonsumsi jajanan, terkadang tidak ada gerakan berkumur dan air 

putih yang diminum tidak mengenai seluruh permukaan gigi. Bagaimana 

dengan cara minum siswa-siswi SDN Benowo 3 yang cenderung lebih 

natural, apakah dengan cara minum seperti itu juga dapat mengurangi debris 

atau sisa makanan yang menempel pada gigi ?. Apabila dengan 

mengkonsumsi air putih saja dapat mengurangi sisa makanan yang menempel 

pada gigi, maka cara ini merupakan salah satu cara yang praktis yang dapat 

dilakukan siswa-siswi SDN Benowo 3 dalam mengurangi sisa makanan dalam 

mulut setelah mengkonsumsi jajan. Akan tetapi masih belum ada penelitian 

yang membuktikan efektivitas minum air putih yang dilakukan siswa – siswi 

SDN Benowo 3 setelah jajan dalam mengurangi sisa makanan yang 

menempel pada gigi. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang efektivitas minum air putih setelah mengkonsumsi jajan dalam 

meningkatkan kebersihan gigi dan mulut siswa-siswi SDN Benowo 3 

Surabaya. 
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Usia 12 tahun dipilih sebagai sample penelitian karena usia 12 tahun 

merupakan kelompok usia yang menjadi indikator dalam pengukuran status 

kesehatan gigi dan mulut anak. (Beaglehole et al, 2009) 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan kebersihan gigi dan mulut siswa-siswi SDN Benowo 3 

Surabaya yang tidak mengkonsumsi air putih, mengkonsumsi air putih, dan 

mengkonsumsi air putih sambil berkumur ? 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan kebersihan gigi dan mulut siswa-siswi 

SDN Benowo 3 Surabaya yang tidak mengkonsumsi air putih, 

mengkonsumsi air putih, dan mengkonsumsi air putih sambil 

berkumur ? 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui tingkat kebersihan gigi dan mulut siswa-siswi 

SDN Benowo 3 yang tidak mengkonsumsi air putih setelah jajan 

2. Untuk mengetahui tingkat kebersihan gigi dan mulut siswa-siswi  

SDN Benowo 3 yang mengkonsumsi air putih setelah jajan 

3. Untuk mengetahui tingkat kebersihan gigi dan mulut siswa-siswi 

SDN Benowo 3 yang mengkonsumsi air putih sekaligus berkumur 

setelah mengkonsumsi jajan 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMELIHARAAN KEBERSIHAN ... DIAS RESTI CAHYANI



6 
 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat bagi orang tua dan guru pengajar 

Orang tua dan guru pengajar dapat lebih memahami tentang manfaat 

minum air putih dalam mengurangi sisa makanan yang menempel pada 

gigi sehingga dapat memelihara kebersihan gigi dan mulut dan 

mencegah karies gigi. Dengan demikian, orang tua dan guru pengajar 

dapat membiasakan anak untuk mengkonsumsi air putih setelah jajan. 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Mengetahui manfaat mengkonsumsi air putih dalam hal mengurangi 

sisa makanan atau debris yang masih tertinggal di dalam rongga mulut.
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