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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ketergantungan terhadap rokok sudah menjadi epidemi secara global yang 

dapat menyebabkan kecacatan, penyakit, produktivitas menurun, dan kematian. 

Namun demikian, kesadaran untuk berhenti mengkomsumsi rokok sangat sulit 

dilakukan, karena banyak faktor yang mempengaruhinya (Gondodiputro, 2007). 

Di Indonesia, sebesar 5% penduduk berumur 15 tahun ke atas merokok (tiap 

hari dan kadang-kadang). Persentase merokok pada laki-laki konstan tinggi yaitu 

63% pada tahun 2001, 2003, dan 2004; pada perempuan jauh lebih rendah namun 

ada peningkatan dari 1,4% pada  tahun 2001 menjadi 1,7% pada tahun 2003 dan 

4,5% pada tahun 2004. Persentase merokok di pedesaan (37%) lebih tinggi 

dibandig di perkotaan (32%). Persentase merokok terendah pada kelompok strata 

ekonomi terendah (30%), sedangkan pada kelompok strata ekonomi yang lebih 

tinggi berkisar antara 36-37% (Depkes RI, 2007). 

Gaya hidup yang terlihat sebagai kebiasaan dan banyaknya merokok juga dapat 

memperburuk kesehatan periodontium. Merokok akan merusak mikrosirkulasi 

dalam gingiva sehingga secara kronis bagian dari jaringan gingiva yang 

divaskularisasi oleh kapiler-kapiler akan kekurangan oxygen dan bahan-bahan 

nutrisi yang diperlukan (Nurul, 2010). 

Berbagai macam rokok dan intensitas kebiassaan merokok telah terbukti 

mempunyai hubungan kuat dengan status jaringan gingiva, kerusakan jaringan 

periodontium, serta keadaan berat periodontitis. Perokok mempunyai risiko 
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menderita periodontitis atau kerusakan jaringan periodontium sebanyak 2-7 kali 

lebih besar daripada bukan perokok (Nurul, 2010). 

Salah satu gangguan periodontium akibat merokok adalah caries dentis. Pada 

manusia modern yang hidup dalam masyarakat industri yang sudah maju, caries 

merupakan hal yang sudah biasa, tetapi frekuensi caries berbeda di tiap negeri dan 

di antara individu itu sendiri (Kidd.and Joyston, 1992). 

Caries pada umumnya dapat dicegah, akan tetapi pencegahan banyak 

bergantung pada pasien, karena banyak upaya pencegahan memerlukan kerjasama 

pasien yang aktif. Contohnya, menghindari kudapan manis, penggunaan fluoride 

di rumah, pengendalian plak yang efektif, semuanya membutuhkan kerja sama 

pasien yang baik (Kidd and Joyston, 1992). 

Dari survei awal yang dilakukan oleh peneliti di SMK Muhammadiyah 1 Kota 

Malang, sebagian besar siswa SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang merupakan 

perokok aktif. Menurut beberapa siswa yang diwawancarai oleh peneliti, hal ini 

terutama berhubungan dengan pergaulan antar teman, sehingga sebagian besar 

siswa SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang mempunyai potensi untuk mengalami 

caries dentis. 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin mengetahui hubungan antara 

merokok dengan terjadinya caries dentis pada siswa di SMK Muhammadiyah 1  

Kota Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah hubungan antara kebiasaan merokok dan timbulnya caries dentis pada 

siswa SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang? 

 



3 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara kebiasaan merokok dan timbulnya 

caries dentis pada siswa SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui jumlah perokok aktif pada siswa di SMK Muhammadiyah 

1 Kota Malang. 

2. Mengetahui insiden caries dentis pada siswa SMK Muhammadiyah 1 

Kota Malang. 

3. Mengetahui faktor lain timbulnya caries dentis. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang hubungan antara kebiasaan 

merokok dan timbulnya caries dentis. 

1.4.2 Bagi Masyarakat Terutama Orang Tua 

Menambah informasi tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut, 

sehingga mampu menambah kewaspadaan orang tua terhadap anaknya yang 

perokok. 

1.4.3 Bagi Para Remaja 

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang dampak rokok yang 

membahayakan bagi kesehatan gigi dan mulutnya. 
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1.4.4 Bagi Instansi 

Memberikan informasi tentang hubungan antara merokok dan timbulnya 

caries dentis pada remaja, sehingga diharapkan mampu meningkatkan 

motivasi tentang pentingnya menghilangkan kebiasaan merokok. 


