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KBSIHPULAN DAN SARAN 

KESIHPULAN 


Darl hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat 

perbedaan bahwa gellgi anterior rahang atas pada anak yang 

minum susu botol mengalami kerusakan leblh tlnggl dlbanding 

yang minum ASI. Karena pada susu botol serlnq dlberl pemanis 

yang menunjukkan karbohidrat disakarida lebIh mudah menyebab

kan karles daripada m9nosakarida, serta frekuensi mlnum 

sampal tertidur leblh tingg1 dari pada anak yang minum AS! 

karena anak sudah bisa memegang botol sendiri. 

selaln· itu, faktor-faktor yang mempengaruhl terjadlnya 

karles g1g1 antara laIn : umur mulal memberslhkan glql, dan 

lamanya pember Ian susu. Dan yang Ikut menunjang parahnya 

karies g1qi tersebut adalah kebiasaan members1hkan qiqi yang 

kurang sempurna, bahkan banyak anak yang tidak membersIhkan 

q1qinya. 

SARAN 

Untuk mencegah keparahan terjadinya karIesqIql darl 

pember ian ASI dan susu botol, maka perlu dilakukan pe~erangan 

dan penyuluhan pada Ibu-1bu mengenal kesehatan gig1 yaitu : 

- Sejak anak lahir, disarankan ibu tidak menyusui sambi1 

tldur. 
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Ketika anak tertidur waktu minum susu, hentikan pembe

r1an susu dan segera members1hkan g1g1nya. 

- Melatih anak untuk membersihkan giqinya sejak dini denQan 

sunqguh-sungguh. 

- Memperhatlkan aditif yang ditambahkan pada minuman botol 

jenis maupun jumlahnya. 

- Menghentlkan pemberlan susu melalui botol sejak anak sudah 

dapat m1num melalu1 qelas atau cangkir. 

- Memer1ksakan gig1 secara berkala ke dokter gig1 agar 

kerusakan dapat diketahui sedini mungkin. 
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