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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Lansia merupakan suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan 

kemampuan tubuh secara fisiologis (Makhfudli dan Efendi, 2009), hal ini dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti gaya hidup, pola makan dan faktor genetik. Penurunan 

tingkat kemampuan fisiologis pada lansia ditandai dengan berkurangnya kemampuan 

penciuman, mengunyah, kemampuan indra perasa dan penurunan motorik pada lansia 

serta menurunnya daya tahan fisik (Baumgartner, Schimmel, dan Muleer, 2015). Pada 

proses penuaan, terjadi perubahan struktur dan fungsi, baik yang disebabkan secara 

fisiologis maupun patologis. Terjadi penurunan pada daerah orofacial di akibatkan dari 

proses penuaan yang mempengaruhi sistem mastikasi, salah satu masalah kesehatan gigi 

dan mulut yang sering ditemukan pada lansia adalah kehilangan gigi sebagian maupun 

seluruhnya. Hilangnya gigi dapat menimbulkan efek pada rongga mulut, Hal ini 

disebabkan adanya perubahan-perubahan fisiologis dalam rongga mulut. (Wijayanti dan 

Hanum, 2014). Perubahan yang terjadi dapat menjadi sebuah perawatan gigi dan mulut 

secara keseluruhan yaitu diawali dari kebersihan gigi dan mulut (Wati, 2014). 

  Status kesehatan gigi dan mulut merupakan keadaan yang menggambarkan 

kondisi kebersihan gigi dan mulut seseorang (Fatima, Astuti dan Meikawati, 2007). Status 

kesehatan gigi dan mulut yang meliputi kalkulus, plak pada gigi, saliva dan kebersihan gigi 

dan mulut (Wati, 2014). Keadaan kesehatan rongga mulut lansia yang buruk misalnya 
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banyaknya gigi yang hilang dan tidak dirawat akan mengganggu fungsi dan aktivitas 

rongga mulut. Lansia di Indonesia yang memiliki kelainan pada gigi dan mulut sebesar 

80%, perilaku sikat gigi dengan benar hanya 39%. Berdasarkan Riskesdas 2013 prevalensi 

kehilangan gigi pada kelompok usia 55-64 tahun sebesar 5,9% dan pada usia lebih dari 65 

tahun sebesar 17,6% yang disebabkan oleh karies dan penyakit periodontal karena karies 

gigi dan penyakit periodontal merupakan masalah utama dari kesehatan gigi dan mulut 

(Sari, Arina dan Ermawati, 2016). 

Kesehatan gigi dan mulut merupakan suatu kesehatan yang penting untuk 

seseorang secara keseluruhan yang dapat mempengaruhi kualitas hidupnya. Kurangnya 

pendidikan dan kemampuan terhadap kebersihan mulut diakibatkan ketidaktahuan 

mengenai cara memelihara kebersihan mulut. Faktor perilaku atau sikap mengabaikan 

kebersihan gigi dan mulut adalah suatu penyebab timbulnya masalah kesehatan gigi dan 

mulut pada masyarakat (Mawuntu, Pangemanan & Mintjelungan, 2015). Peningkatan 

karies gigi dan penyakit periodontal merupakan masalah kesehatan gigi dan mulut yang 

sering terjadi. Karies gigi merupakan karies yang mayoritas terjadi pada lansia, di 

Indonesia karies dan penyakit periodontal menjadi penyebab utama kehilangan gigi. 

Penyakit mulut ini merupakan penyakit yang paling banyak ditemukan di rongga mulut 

lansia (Ratmini dan Arifin, 2011).  

Kesehatan mulut merupakan bagian fundamental dari kesehatan secara 

menyeluruh. Kesehatan gigi merupakan bagian kesehatan dalam pencegah penyakit 

mulut melalui upaya peningkatan kualitas hidup. Kesehatan gigi juga merupakan bagian 

dari kesehatan untuk melaksanakan dan mencari solusi efektif dalam mencegah penyakit 
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gigi dan mulut, serta dengan cara perawatannya (Daly dkk, 2013). Penyakit gigi dan mulut 

dapat menjadi resiko pada penyakit lain, seperti fokal infeksi dari penyakit gigi dan mulut 

tindakan pencegahan terhadap penyakit gigi dan mulut perlu dilakukan agar tidak terjadi 

gangguan fungsi, aktivitas serta penurunan produktivitas kerja yang tentunya akan 

mempengaruhi kualitas hidup (Parianti dan Ariyasa, 2015). 

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Word Health Organization (WHO), 

wanita yang berusia di atas 35 tahun lebih sering memiliki kebiasaan menyirih 

dibandingkan dengan wanita yang berusia di bawah 35 tahun. Kebiasaan menyirih lebih 

dominan dilakukan oleh wanita dibandingkan dengan pria. Pravelensi menyirih di Asia 

khususnya di Indonesia pada wanita dengan usia 51 tahun adalah sebesar 79,8% (Sari, 

Carabelly & Apriasari, 2013). Kebiasaan menyirih dapat menyebabkan beberapa efek 

buruk, hal ini dikarenakan penggunaan kapur dalam proses menyirih yang menyebabkan 

basa didalam mulut sehingga terjadinya penumpukan kalkulus yang dapat menyebabkan 

timbulnya masalah pada mulut dan gigi (Arini, 2013).  

Kebiasaan menyirih juga dilakukan beberapa masyarakat di Indonesia, dari 

kebiasaan tersebut dapat menimbulkan penyakit periodontal. Penyakit ini merupakan 

penyakit kedua yang diderita masyarakat (±73,50%) dan sebesar 4-5% penduduk 

menderita penyakit periodontal yang dapat menyebabkan gigi goyah dan lepas (Arini, 

2013). Penyebab utama penyakit periodontal adalah mikroorganisme yang berkolonisasi 

di permukaan gigi. Selain penyebab utama, terdapat faktor-faktor resiko terjadinya 

perubahan pada jaringan periodontal, antara lain faktor yang memudahkan retensi plak 

dan faktor sistemik (Rahayu, Widiati dan Widyanti, 2014). 
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Kebiasaan menyirih tidak lepas dari kepercayaan masyarakat, bahwa nikmatnya 

seorang yang merokok sama dengan nikmatnya mengunyah sirih, aktifitas menyirih ini 

dilakukan sebagai pengganti di waktu senggang. Tradisi ini sudah turun-temurun 

dilakukan oleh masyarakat yang percaya bahwa menyirih dapat memperkuat gigi (Ariyasa 

& parianti, 2015). Kebiasaan ini dapat berdampak positif seperti  memperkuat gigi geligi 

dan menghambat terjadinya karies, namun adapun dampak negatif dari menyirih ini 

yakni dapat menimbulkan lesi pada mukosa yang melapisi rongga mulut. Betel Chewer’s 

Mucosa, Oral Submucous Fibrosis, lesi likenoid, leukoplakia dan kanker rongga mulut, 

merupakan lesi pada mukosa mulut yang umumnya terjadi pada penyirih (Wowor, Supit, 

dan Marbun, 2013). Menyirih dapat dikaitkan dengan penyakit sistemik termasuk kanker 

esophagus, faringitis, obesitas, diabetes mellitus, hipertensi dan sindrom metabolik 

(Shafique et all, 2012). 

Berdasarkan hasil wawancara kepada 5 orang lansia yang menyirih di Desa 

Masarete kecamatan Kayeli mereka mengatakan bahwa, menyirih sudah dilakukan sejak 

lama dan 3 dari 5 orang lansia (60%) berpendapat bahwa dengan menyirih bisa 

menghilangkan stres, menghilangkan bau mulut, tidak pernah merasakan sakit gigi, dan 2 

dari 5 orang lansia (40%) orang lansia mengatakan bahwa, jika tidak menyirih maka bisa 

merasakan ngantuk, gusi merasa gatal, dan air liurnya meleleh. Sedangkan hasil 

wawancara pada 5 orang lansia yang tidak mau menyirih 4 dari 5 orang lansia (80%) 

orang lansia tersebut mengatakan bahwa giginya sering sakit, merasa adanya bau mulut 

walaupun sudah monggosok gigi, mereka tidak menyirih karena takut kecanduan, lebih 

memilih kegiatan lain dari pada menyirih, merasa malu jika berbicara dengan orang lain, 

dan 1 dari 5 orang lansia (20%) orang lansia mengatakan bahwa mereka tidak mau 
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menyirih karena gusinya baik tidak merasa gatal hanya merasakan stres (banyak pikiran). 

Selain tiga bahan yang digunakan untuk menyirih sirih, pinang dan kapur ada juga bahan 

tambahan lain yaitu tembakau, setelah penyirih menyiapkan bahan-bahan kemudian 

pinang dan kapur itu dibungkus dalam daun sirih, dan setelah itu dikunyah dalam waktu 

beberapa menit, kemudian tembakau digunakan untuk membersihkan gigi setelah daun 

sirih, pinang dan kapur dikunyah. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin 

sekali meneliti tentang perbedaan status kesehatan gigi antara lansia yang menyirih dan 

lansia yang tidak menyirih di desa Masarete. Menyirih merupakan suatu proses penyirih 

meramu campuran dari unsur-unsur yang terpilih yaitu daun sirih, pinang, kapur dan 

tembakau, kemudian dibungkus dalam daun sirih setelah itu dikunyah dalam waktu 

beberapa menit (Lombu, 2014). 

Berdasarkan penelitian (Lombu, 2014) hasil dari pemeriksaan menunjukan bahwa 

kesehatan rongga mulut lansia yang dilakukan oleh peneliti di Desa Hilibadalu adalah 

kurang baik. Kebanyakan gigi busuk/tanggal dan kebersihan rongga mulut buruk. Hal ini 

dapat disebabkan karena adanya kebiasaan menyirih, kurang menjaga kebersihan rongga 

mulut, kurangnya pengetahuan mengenai cara menjaga kesehatan rongga mulut, ataupun 

proses fisiologis tubuh lansia sendiri akibat dari proses penuaan. Berdasarkan penelitian 

(Sari, Carabelly, dan Apriasari, 2013) hasil yang dilakukan peneliti yaitu pravelensi lesi 

praganas wanita lanjut usia pada mukosa mulut dengan menginang hanya sebesar 16,6% 

dan pravelensi tidak ditemukan lesi praganas wanita lanjut usia pada mukosa mulut 

dengan menginang lebih tinggi yaitu sebesar 83,3%. Menurut (Mutmainnah,2013) daun 

sirih mengandung minyak atsirih di dalam minyak atsiri mengandung fenol dan kavikol 

memiliki sifat bakterisida yang mampu membasmi bakteri sehingga lebih efektif dalam 
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menjaga kesehatan gigi, gusi dan menghilangkan bau mulut. Menurut (Waery, 2012) buah 

pinang mengandung alkaloida seperti arekaina dapat mengakibatkan adiksi dan bersifat 

racun sehingga dapat menimbulkan sensasi tenang saat dikunyah, kemudian kapur 

mengandung kalsium yang dapat menimbulkan kalkulus pada gigi, ada juga bahan 

tambahan lain yaitu tembakau, menurut (Tumilisar, 2011) tembakau mengandung zat 

warna santofil dan karotin yang dapat merubah warna eksternal pada gigi. sehingga dari 

beberapa bahan tersebut ada yang dapat merawat gigi dan mulut dan ada juga yang dapat 

merusak gigi dan mulut.   

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut: Apakah ada perbedaan status kesehatan gigi 

dan mulut antara lansia yang menyirih dan lansia yang tidak menyirih ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan status kesehatan gigi dan 

mulut antara lansia yang menyirih dan lansia yang tidak menyirih di Desa Masarete. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui status kesehatan gigi dan mulut lansia yang menyirih di Desa 

Masarete 

2. Mengetahui status kesehatan gigi dan mulut lansia yang tidak menyirih di Desa 

Masarete 

3. Mengetahui perbedaan status kesehatan gigi dan mulut antara lansia yang 

menyirih dan lansia yang tidak menyirih di Desa Masarete 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui perbedaan status kesehatan gigi 

dan mulut lansia yang menyirih dan lansia yang tidak menyirih. Selain itu melalui 

penelitian ini, peneliti mendapatkan wawasan baru tentang kesehatan gigi dan 

mulut lansia dan sebagai referensi dalam melakukan peran dan tugas di lingkungan 

masyarakat. 

1.4.2 Manfaat Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

menjaga dengan baik pola kebersihan gigi dan mulut pada lansia. 

1.4.3 Manfaat Bagi Profesi Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan tambahan ilmu 

pengetahuan bagi profesi keperawatan yaitu perbadaan status kesehatan gigi dan 

mulut antara lansia yang menyirih dan lansia yang tidak menyirih, dan dapat 

meningkatkan perannya dalam praktik ilmu keperawatan komunitas dilapangan. 

1.5 Keaslian Penelitian 

1.  Penelitian yang dilakukan oleh Krista Veronica Siagian (2012), status kebersihan 

gigi dan mulut suku papua pengunyah pinang di Manado, dengan hasil 

penelitian bahwa 96,67% merupakan mahasiswa perguruan tinggi dan yang 

paling banyak memiliki kebiasaan menyirih merupakan kelompok usia produktif 

yakni 21-25 tahun adalah (60%)  dan termasuk kategori sedang. 

Perbedaan antara penelitian Krista Veronika Siagian dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah pada variabel bebas dan terikat. Variabel bebas yang 
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digunakan pada penelitian Krista Veronika Siagian yaitu kebersihan gigi dan 

mulut, sedangkan variabel bebas yang akan diteliti adalah kesehatan gigi, 

variabel terikat pada penelitian ini adalah lansia menyirih, sedangkan dalam 

penelitian yang akan dilakukan adalah kebersihan gigi lansia yang menyirih 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Parianti dan Ariyasa (2015), hubungan kebiasaan 

menyirih terhadap kejadian karies gigi pada lanjut usia di desa Batubulan 

Kangin, dengan hasil penelitian bahwa 17 orang dengan kategori karies sedang. 

Hasil analisis bivariat hubungan antara kebiasaan menyirih terhadap kejadian 

karies gigi diperoleh nilai p=0,000 (p<0,05), sehingga ada hubungan antara 

kebiasaan menyirih dengan timbulnya karies gigi. 

Perbedaan antara penelitian Parianti dan Ariyasa dengan penelitian yang akan 

dilakkukan adalah pada variabel bebas yang digunakan pada penelitian Parianti 

dan Ariyasa adalah kebiasaan menyirih, sedangkan variabel bebas yang akan 

diteliti adalah kesehatan gigi dan variabel terikat pada penelitian Parianti dan 

Ariyasa adalah karies gigi, sedangkan variabel terikat yang akan diteliti adalah 

lansia menyirih. 

3.  Penelitian yang dilakukan Apriasari, Carabelly, dan Sari (2013), Prevalensi lesi 

praganas pada mukosa mulut wanita lanjut usia dengan menginang di 

kecamatan Lokpaikat kabupaten Tapin periode Mei – Oktober 2013, dengan 

hasil penelitian bahwa 16,6% prevalensi lesi praganas wanita lanjut usia pada 

mukosa mulut dengan menginang. 3,3% jenis lesi praganas oral lichen planus, 

10% jenis lesi praganas oral fibrosis submucosa, 0% jenis lesi praganas leukoplakia. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa sebesar 83,3% pravalensi tidak 
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ditemukannya lesi praganas pada wanita lanjut usia pada mukosa mulut dengan 

menginang. 

Perbedaan antara penelitian Apriasari, Carabelly, dan Sari dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah pada variabel bebas yang digunakan pada penelitian 

Apriasari, Carabelly, dan Sari adalah pravalensi lesi praganas pada mukosa 

mulut, sedangkan variabel bebas yang akan diteliti adalah kesehatan gigi dan 

variabel terikat pada penelitian Apriasari, Carabelly, dan Sari adalah menginang, 

sedangkan variabel terikat yang akan diteliti adalah lansia menyirih. 

 


