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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kesehatan rongga mulut merupakan bagian fundamental dari kesehatan tubuh 

manusia secara menyeluruh. Kesehatan rongga mulut yang dimaksud adalah 

gigi dan struktur serta jaringan-jaringan pendukungnya yang terbebas dari 

rasa sakit, serta berfungsi secara optimal (Parianti et al., 2015). 

Penyakit rongga mulut yang banyak dialami oleh masyarakat yaitu 

karies gigi. Karies gigi merupakan penyakit multifaktorial kompleks yang 

disebabkan oleh faktor biologi, perilaku, gaya hidup dan lingkungan (Young 

DA et al., 2015). Selain itu, karies gigi juga dipengaruhi oleh jenis kelamin, 

ras, status sosial ekonomi dan kelompok umur (OO Sadolor et al., 2019). 

Pada saat proses penuaan, terdapat perubahan fisiologis yang mempengaruhi 

fungsi kesehatan rongga mulut dan meningkatkan risiko berkembangnya 

penyakit, terutama pada kelompok lanjut usia (lansia) (Manlapaz HJ, 2017), 

keadaan ini diperparah dengan menurunnya ketangkasan manual, gangguan 

penglihatan atau karena keterbatasan fisik. Sehingga lansia terhambat dalam 

upaya melakukan kebersihan rongga mulutnya (OO Sadolor et al., 2019). 

Pada lansia dibutuhkan perhatian dan penanganan secara khusus pada 

kesehatan rongga mulutnya, karena kehadiran karies ini menjadi salah satu 

faktor kontribusi penurunan kualitas hidup pada kelompok lansia (Parianti et 

al., 2015; Manlapaz HJ, 2017). 

Berdasarkan data RISKESDAS tahun 2018, pada kelompok usia 55 

tahun sampai 64 tahun memiliki prevalensi karies sebesar 96,8%, dan pada 

usia 65 tahun ke atas memiliki prevalensi sebesar 95%. Sedangkan untuk 

karies akar pada lansia yang berusia 55 tahun sampai 64 tahun memiliki 

prevalensi karies akar sebesar 13,3% dan untuk 65 tahun ke atas memiliki 

prevalensi sebesar 28,5%. Rata-rata indeks DMFT pada usia 55 tahun sampai 
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64 tahun yaitu sebesar 12,6, sedangkan rata-rata indeks DMFT pada usia 65 

tahun ke atas sebesar 16,8. Lalu untuk rata-rata Root Caries Index, pada usia 

55 tahun sampai 64 tahun yaitu sebesar 4,4 dan untuk usia 65 tahun ke atas 

sebesar 4,6. Untuk indeks DMFT, komponen D (decay) pada usia 55 tahun 

keatas setidaknya terdapat 6,6 gigi yang sudah mengalami karies (Kementrian 

Kesehatan RI, 2018). 

Secara global, kesehatan gigi dan mulut yang buruk pada lansia telah 

jelas dalam tingkat yang tinggi. Dampak negatif dari kondisi mulut yang 

buruk pada kualitas hidup lansia merupakan masalah kesehatan masyarakat 

yang penting dan harus segera ditangani, karena rongga mulut merupakan 

pintu gerbang ke seluruh tubuh dan mekanisme utama untuk berkomunikasi 

(OO Sadolor et al., 2019). 

Ketika perawatan kesehatan gigi dan mulut tidak memenuhi 

kebutuhan individu, hal itu dapat berdampak negatif terhadap kesehatan 

umum dan memburuknya kualitas hidup (Couto P et al., 2018). Di tahun 2017, 

penelitian menunjukkan bahwa 66,7% lansia di Indonesia memiliki kualitas 

hidup yang rendah terkait dengan kesehatan mulutnya. Status kesehatan mulut 

yang rendah dapat menyebabkan antara lain, nyeri, ketidaknyamanan, 

gangguan makan dan gangguan tidur (Gita et al., 2017; Couto P et al., 2018). 

Sejak manusia lahir terdapat tiga fase utama dalam perkembangan 

hidupnya yang membentuk kurva normal, fase bayi, dewasa, dan usia lanjut. 

Masa bayi adalah masa lemah, masa dewasa adalah masa kuat, dan masa tua 

kembali pada masa lemah. Istilah yang digunakan dalam Al-Qur’an yaitu 

kembali pada kondisi titik lemah seperti di awal kehidupan (Badan Litbang 

dan Diklat Departemen Agama RI, 2009). Allah SWT berfirman : 

 

 

 

 

“Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia 

menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia 

menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia 



 

3    Universitas YARSI 

 

menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui 

lagi Maha Kuasa”. (QS. Ar-Rum (30): 54). 

 

Pada proses penuaan terjadi penurunan fungsi-fungsi fisik. Berbagai 

organ tubuh mengalami degeneratif, kulit mulai keriput, gigi mulai tanggal 

satu persatu, beberapa alat indra sudah mulai tak berfungsi baik, dan mungkin 

berbagai penyakit mulai muncul. Pada fase ini manusia kembali ke posisi 

lemah sebagaimana ketika periode awal kehidupannya (Badan Litbang dan 

Diklat Departemen Agama RI, 2009). 

Hal yang perlu diingat bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah 

Swt, termasuk penyakit sebagai suatu ujian dan cobaan, tak terkecuali 

penyakit gigi dan mulut seperti karies akar yang dialami oleh para lansia. 

Maka dari itu, umat Muslim harus yakin bahwa kesembuhan juga berasal dari 

Allah Swt. Obat dan orang yang mengobati hanyalah sebagai perantara saja 

(Kusumawati, Zaidah et al., 2011). Allah Swt berfirman : 

 

 

 

“(Ibrahim berkata) Apabila aku sakit, Dia-lah (Allah) yang menyembuhkan 

aku”. (QS Asy-Syu’ara (26): 80) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini: 

1. Bagaimana prevalensi karies dan karies akar pada lansia di DKI Jakarta? 

2. Bagaimana gambaran kualitas hidup lansia di DKI Jakarta? 

3. Bagaimana hubungan antara karies akar dan kualitas hidup lansia di DKI 

Jakarta? 

4. Bagaimana pandangan Islam mengenai karies akar dihubungkan dengan 

kualitas hidup lansia di DKI Jakarta? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 

1. Untuk mengetahui hubungan antara karies akar dengan kualitas 

hidup lansia di DKI Jakarta. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara karies akar dan kualitas hidup 

lansia berdasarkan uji beda mean: 

a. Mengetahui perbedaan mean kualitas hidup berdasarkan karies 

akar. 

b. Mengetahui perbedaan mean kualitas hidup berdasarkan karies. 

1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian 

1. Untuk mengetahui prevalensi karies pada lansia di DKI Jakarta 

2. Untuk mengetahui prevalensi karies akar pada lansia di DKI Jakarta 

3. Untuk mengetahui kualitas hidup lansia di DKI Jakarta 

4. Untuk menganalisa faktor yang mempengaruhi karies akar terhadap 

kualitas hidup lansia di DKI Jakarta 

5. Untuk memberikan informasi tentang kondisi kesehatan gigi dan 

mulut, terutama karies dan karies akar pada lansia sesuai syariat 

Islam. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat bagi subyek penelitian 

1. Pada lansia dapat mengetahui secara lengkap mengenai kesehatan 

rongga mulut menggunakan indeks DMFT dan indeks karies akar 

melalui pemeriksaan gigi dan mulut. 

2. Dapat memberikan informasi bagi para lansia untuk selalu menjaga 

kesehatan gigi dan kesehatan tubuh sesuai dengan syariat Islam. 

1.4.2 Manfaat bagi institusi kedokteran gigi  

Dapat menjadi bahan rujukan dalam penelitian ilmiah khususnya dalam 

bidang ilmu penyakit jaringan keras gigi dan ilmu kesehatan gigi 

masyarakat. 
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1.4.3 Manfaat bagi peneliti 

1. Dapat menjadi wawasan dan pengetahuan, serta memberikan 

pembanding dalam melakukan penelitian. 

2. Dapat mengetahui hubungan antara karies akar dan kualitas hidup 

lansia dengan melakukan penelitian secara langsung. 

1.4.4 Manfaat bagi masyarakat 

1. Dapat memberi informasi kepada tenaga kesehatan gigi dan mulut 

dalam pencegahan terjadinya karies akar pada lansia. 

2. Dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat khusus usia lanjut 

mengenai cara mempertahankan tingkat kesehatan rongga mulut 

yang baik. 

3. Dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dalam menjaga 

kebersihan rongga mulut yang baik. 

1.4.5 Manfaat dalam tinjauan Islam 

Untuk memberikan informasi tentang kondisi kesehatan gigi dan mulut, 

terutama karies dan karies akar pada lansia sesuai syariat Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


