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HUBUNGAN KUDAPAN ANAK TERHADAP INDEKS KARIES ANAK 
DOWN SYNDROME 

 
ABSTRAK 

 
 
Latar Belakang. Down syndrome adalah suatu kondisi keterbelakangan 
perkembangan fisik dan mental anak oleh karena abnormalitas perkembangan 
kromosom. Jumlah anak Down syndrome di Perkumpulan Orang Tua Anak Down 
syndrome (POTADS), Surabaya sudah mencapai 230 anak. Anak-anak Down 
Syndrome sangat membutuhkan bantuan dari keluarga, terutama orang tua dalam hal 
penjagaan gigi dan mulut. Masalah kesehatan gigi dapat mempengaruhi harga diri 
dan kualitas hidup mereka dan seringkali sangat mahal untuk diobati. Gula 
merupakan penyebab etiologis utama dalam pembentukan karies gigi dan sering 
mengkonsumsi kudapan yang berkarbohidrat di antara waktu makan akan meningkat 
jumlah karies gigi. Penempelan sisa makanan pada permukaan gigi harus dihindari 
untuk mencegah pembentukan tersebut. Pembentukan karies diukur menggunakan 
indeks DMF-T yaitu decayed, missing dan filled (DMF-T) untuk gigi permanen. 
Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kudapan anak 
terhadap indeks karies anak Down Syndrome. Metode. Penelitian cross sectional 
analitik ini melibatkan 34 anak Down syndrome berusia 6-12 tahun yang terdaftar di 
POTADS. Data kudapan anak diperoleh dengan kuesioner. Penelitian ini dilakukan 
dengan mengukur indeks DMF-T pada anak Down Syndrome. Hasil. Anak 
perempuan memiliki indeks DMF-T yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak 
laki-laki dengan perbandingan rata-rata indeks DMF-T 3,07:2,85. Sebanyak 64,7% 
anak-anak Down Syndrome sering makan kudapan yang mudah dikunyah dan sebesar 
26,5% selalu mengkonsumsi kudapan sehari-harian. Terdapat perbedaan yang 
signifikan antara indeks DMF-T dan kudapan anak Down Syndrome POTADS 
dengan signifikan p=0.002 yaitu p<0.05. Kesimpulan. Ada hubungan yang 
signifikan antara kudapan anak dan indeks karies anak-anak Down Syndrome. 
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