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ABSTRAK 

Karies gigi merupakan salah satu masalah kesehatan gigi dan mulut yang sering dijumpai di 

masyarakat, dimana diantaranya adalah golongan anak. Mengkonsumsi makanan kariogenik 

berlebih dapat meningkatkan risiko karies gigi. Anak yang mengalami karies gigi dalam 

kurun waktu yang lama akan berpengaruh terhadap asupan zat gizi dan status gizi. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kejadian karies gigi dengan konsumsi makanan 

kariogenik dan status gizi pada anak sekolah dasar Hasil penelitian menunjukkan tingkat 

karies gigi sedang 23.8% dengan indeks DMF-T rata-rata 4.0 . Frekuensi konsumsi makanan 

kariogenik sebanyak 73% mengkonsumsi 3-6x sehari. Terdapat 15.8% anak memiliki status 

gizi sangat kurang. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa: ada hubungan antara kejadian 

karies gigi dengan konsumsi makanan karieogenik (p=0.009 ; r=0.298) ,ada hubungan antara 

karies gigi dengan status gizi (p=0.008 ; r=0.303).  

Kata Kunci : Makanan Kariorgenik, Karies, Status Nutrisi 

 

 

ABSTRACT 

 

Elementary school students in the region Kabupaten Bojonegoro amounted to 77.4% suffer 

dental caries. These conditions relate to the habit of cariogenic foods that contain sugar, 

sweet and sticky on the surface of the tooth. It can increase the risk of dental caries. Children 

who experience dental caries function is impaired, so it will affect the nutrient intake and 

nutritional status. This study aims to determine the relationship of cariogenic food 

consumption and dental caries incidence with nutritional status for children class 3 and 4 

SDN Kadipaten 1 and II in Bojonegoro.  The results shows 46 children (73%) having 

cariogenic foods 3-6x a day. The frequency of dental caries in the medium category, namely 

the DMF-T index average of 4.0. Most of the students (48.0%) had fat nutritional status. 

Correlation test results shows t: 1) there is a relationship between the cariogenic 



consumption foods with dental caries (p = 0.000; r = -0547), 2) there is a relationship 

between dental caries and nutritional status (p = 0.057; r = - 0202).  

Keywords : Cariogenic Food, Dental Caries, Nutritional Status  

 

PENDAHULUAN  

Usia sekolah, merupakan salah satu 

sehingga dibutuhkan asupan gizi yang 

tinggi agar tahapan kehidupan yang masih 

mengalami kecukupan zat gizi dapat 

terpenuhi. Tumbuh pertumbuhan. Usia 

tersebut aktifitas fisik kembang pada anak 

sekolah tergantung pada pemberian asupan 

zat gizi dengan kualitas dan kuantitas yang 

baik. Kebiasaan makan pada anak sekolah 

sangat berpengaruh terhadap asupan zat 

gizinya. Kebiasaan makan yang salah pada 

anak sekolah dasar (SD) sering terjadi, 

seperti kebisaan mengkonsumsi makanan 

jajanan secara berlebihan. Makanan 

jajanan yang sering dikonsumsi anak SD 

banyak bersifat kariogenik, seperti 

makanan manis, lengket, dan makanan 

yang berbentuk menarik. Efek buruk dari 

seringnya mengkonsumsi makanan manis 

atau kariogenik yaitu terhadap kesehatan 

gigi. Hal ini disebabkan karena makanan 

kariogenik mempunyai kecenderungan 

melekat pada permukaan gigi. Bila hal ini 

sering terjadi maka dapat menyebabkan 

karies gigi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

pada Kelurahan Kemenangan Tani 

Kecamatan Medan Tuntungan, 

menunjukkan bahwa makanan manis yang 

berbentuk lunak dan lengket dapat 

berpengaruh langsung terhadap terjadinya 

penyakit karies gigi. Mengkonsumsi 

makanan yang mengandung gula tinggi, 

seperti coklat, permen, roti isi, bakso, serta 

biskuit mempunyai korelasi tinggi dengan 

kejadian karies gigi. Konsumsi makanan 

kariogenik yang sering dan berulang-ulang 

akan menyebabkan pH plak dibawah 

normal dan menyebabkan demineralisasi 

enamel dan terjadilah pembentukan karies 

gigi. 

Anak yang mengalami karies gigi fungsi 

pengunyahannya akan terganggu, sehingga 

akan berpengaruh terhadap asupan zat gizi 

dan status gizinya. Survei Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010 

menunjukkan prevalensi penduduk 

Indonesia yang menderita karies gigi 

sebesar 80% - 90% dimana diantaranya 

adalah golongan anak. Hasil Riset 

Kesehatan Dasar tahun 2013 sebesar 30% 

penduduk Indonesia mempunyai masalah 

gigi dan mulut. Jawa Timur adalah salah 

satu provinsi yang mempunyai masalah 

gigi dan mulut cukup tinggi (>30%).  

METODE PENELITIAN  

Penelitian dilaksanakan pada Kelurahan 

Kemenangan Tani Kecamatan Medan 

Tuntungan. Penelitian ini menggunakan 

rancangan cross sectional dengan 

melakukan pengukuran dan pengamatan 



variabel bebas maupun variabel terikat 

pada saat bersamaan. Besar subjek yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini sebanyak 

63 responden. Subjek diambil secara 

random sampling.  

Data yang dikumpulkan meliputi identitas 

subjek, karies gigi, status gizi, dan 

konsumsi makanan kariogenik. Karies gigi 

merupakan keadaan kerusakan jaringan 

gigi yang dilihat dari tingkat/ indeks karies 

gigi (DMF-T) yang dilakukan oleh dokter 

gigi. Status gizi ditentukan berdasarkan 

pengukuran (BB/TB) dengan 

menggunakan Body Mass Index (BMI) 

yang dikonversikan ke dalam nilai z-score 

IMT/U untuk anak laki-laki dan 

perempuan 5-18 tahun menggunakan 

program WHO Anthro Plus 2007. Berat 

badan ditimbang dengan timbangan digital 

yang memiliki kapasitas 150 kg dan 

ketelitian 0.1 kg, sedangkan tinggi badan 

diukur dengan microtoise dengan 

ketelitian 0.1 cm. Makanan kariogenik 

merupakan frekuensi makanan yang 

bersifat kariogenik yang dikonsumsi oleh 

anak SD yang didapatkan dari Food 

Frekuensi Question (FFQ). Frekuensi 

makanan kariogenik yang dikonsumsi 

subjek termasuk kategori tinggi jika 

mengkonsumsi 3-6x atau lebih dalam 

sehari, kategori sedang 2x dalam sehari 

dan kategori rendah 1x dalam sehari.  

PEMBAHASAN  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

23.8% responden mengalami karies gigi 

sedang dengan DMF-T sebesar 4. Hal ini 

dapat disebabkan karena responden tidak 

teratur menggosok gigi sebelum tidur. 

Hasil menunjukkan 60.3% responden 

kadang-kadang menggosok gigi sebelum 

tidur dan 31.7% tidak pernah menggosok 

gigi sebelum tidur. Gigi yang jarang 

dibersihkan akan menyebabkan sisa-sisa 

makanan yang tertinggal di rongga mulut 

mengendap didalam mulut dan akan 

menjadi plak. Hasil ini sama dengan 

penelitian yang dilakukan pada anak SD di 

Kawangkoan Utara tahun 2013 tentang 

karies gigi dan pola makan, yaitu 

diperoleh 60% anak mengalami karies gigi 

sedang dengan rata-rata DMF-T 3.86. Hal 

ini terjadi karena anak kurang menjaga 

kebersihan gigi dan mulut dan jarang 

menggosok gigi sebelum tidur.7  

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan 

adanya hubungan antara konsumsi 

makanan kariogenik dengan kejadian 

karies gigi. Hasil ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi anak yang mengkonsumsi 

makanan kariogenik, maka akan semakin 

tinggi indeks karies giginya. Jenis 

makanan yang sering dikonsumsi dapat 

mempengaruhi keparahan karies gigi. 

Salah satu  

makanan yang dapat menyebabkan karies 

gigi yaitu makanan yang banyak 

mengandung gula atau sukrosa. Sukrosa 



mempunyai kemampuan yang lebih efisien 

terhadap pertumbuhan mikroorganisme 

dan dimetabolisme dengan cepat untuk 

menghasilkan zat-zat asam. Makanan yang 

menempel pada permukaan gigi jika 

dibiarkan akan menghasilkan zat asam 

lebih banyak, sehingga mempertinggi 

risiko terkena karies gigi.  

Jenis makanan kariogenik yang sering 

dikonsumsi menurut hasil penelitian, 

yaitu: permen; coklat; donat; kue isi selai; 

kue lapis; dodol; gulali; arumanis; 

makanan ringan (snack). Makanan-

makanan tersebut bersifat manis dan 

menarik, sehingga anak menyukai 

makanan tersebut. Hal ini sama dengan 

penelitian yang dilakukan pada pada 

Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan 

Medan Tuntungan tentang kesehatan gigi, 

bahwa sebagian besar anak sekolah sangat 

suka makanan yang manis, lunak, melekat 

(bersifat kariogenik) dan makanan yang 

bentuknya menarik. Meningkatnya 

konsumsi makanan-makanan tersebut yang 

kebanyakan mengandung gula, maka 

sering sulit bagi anak untuk menghindari 

konsumsi gula yang banyak. 

Makanan manis akan dinetralisir oleh air 

ludah setelah 20 menit, maka apabila 

setiap 20 menit sekali mengkonsumsi 

makanan manis akan mengakibatkan gigi 

lebih cepat rusak. Makanan manis lebih 

baik dimakan pada saat jam makan utama, 

seperti sarapan, makan siang, dan makan 

malam, karena pada waktu jam makan 

utama biasanya air ludah yang dihasilkan 

cukup banyak, sehingga dapat membantu 

membersihkan gula dan bakteri yang 

menempel pada gigi. Lamanya waktu yang 

dibutuhkan karies menjadi suatu lubang 

pada gigi sangat bervariasi, diperkirakan 

antara 6-48 bulan. Golongan anak sering 

terjadi serangan karies dalam kurun waktu 

2-4 tahun sesudah erupsi gigi, yaitu 

biasanya pada anak usia 4-8 tahun. Gigi 

susu lebih mudah terserang karies daripada 

gigi tetap. Hal ini disebabkan karena 

enamel pada gigi tetap lebih banyak 

mengandung mineral, maka enamel pada 

gigi tetap semakin padat dibandingkan 

enamel pada gigi susu. Hal ini menjadi 

salah satu penyebab tingginya prevalensi 

karies pada anak-anak. (Wong, DL. dkk. 

Buku Ajar Keperawatan Pediatrik. 2008. 

Jakarta: EGC)  

Karies gigi pada anak yang dapat 

menimbulkan gangguan dalam proses 

pencernaan dan kesulitan makan yang 

dapat menyebabkan gangguan 

pertumbuhan dan perkembangan. Hal 

tersebut serupa dengan penelitian pada 

pada Kelurahan Kemenangan Tani 

Kecamatan Medan Tuntungan mengenai 

status gizi pada anak karies, bahwa akibat 

dari karies gigi adalah terganggunya 

fungsi pengunyahan (mastikasi). Anak 

dengan fungsi pengunyahan yang 

terganggu akan menghindari atau memilih 



makanan tertentu, sehingga asupan 

makanan akan berkurang dan akan 

berpengaruh terhadap status gizi anak 

tersebut.3 Sebagian responden 

menjelaskan bahwa ketika mengalami rasa 

sakit pada gigi, maka mereka akan 

memilih makanan dalam bentuk lunak.  
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