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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, 

spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup 

produktif secara sosial dan ekonomis (Depkes, 2014). Kesehatan yang 

perlu diperhatikan selain kesehatan tubuh secara umum adalah kesehatan 

gigi dan mulut. Hal ini dikarenakan kesehatan gigi dan mulut merupakan 

bagian integral dari kesehatan tubuh secara keseluruhan yang tidak dapat 

dipisahkan dari kesehatan tubuh secara umum (Malik,2014). 

Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian dari kesehatan tubuh 

yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, sebab kesehatan 

gigi dan mulut akan mempengaruhi kesehatan tubuh lain. Pemeliharaan 

kebersihan gigi dan mulut merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

kesehatan gigi dan mulut. Seseorang dikatakan sehat tidak hanya tubuhnya 

melainkan juga sehat gigi dan rongga mulutnya, sehingga kesehatan gigi 

dan mulut sangat menunjang kesehatan tubuh seseorang (Sariningsih, 

2012).  

Kebersihan gigi dan mulut juga merupakan faktor yang penting 

bagi kesehatan gigi dan mulut agar bebas dari penyakit, oleh karena itu 

kebersihan gigi dan mulut harus dijaga dan dipelihara supaya tercipta 
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kesehatan yang optimal. Kebersihan rongga mulut dapat ditentukan 

dengan cara pengukuran status kebersihan mulut (Anwar, Dkk., 2017). 

Perilaku masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi status kesehatan, termasuk kesehatan gigi dan mulut. 

Masyarakat tidak menyadari, bahwa giginya mengalami perubahan warna 

pada bagian dalam, berwarna kekuningan, kecoklatan dan kehitaman 

diakibatkan karena masyarakat mengonsumsi rokok, kopi, teh dan tidak 

rutinnya menyikat gigi. pewarnaan gigi tidak dapat dibersihkan apabila 

hanya menggunakan sikat gigi saja. Kebersihan gigi dan mulut juga biasa 

disebabkan adanya pewarnaan gigi (stain) pada mukosa rongga mulut 

serta bau mulut merupakan masalah yang paling umum dialami oleh 

masyarakat (Kusuma, 2011). 

Stain adalah warna yang menempel diatas permukaan gigi biasanya 

terjadi karena adanya kebiasaan merokok, mengkonsumsi makanan, 

ataupun minuman yang dapat menimbulkan pewarnaan coklat kehitam-

hitaman pada permukaan gigi. Noda pada permukaan gigi tersebut 

disebabkan oleh nikotin dan tar yang terkandung dalam rokok (Dian, 

2015). 

Kebiasaan merokok merupakan salah satu pencetus timbulnya 

gangguan serta penyakit rongga mulut, antar lain dapat mengakibatkan 

gigi berubah warna, penebalan mukosa, gingivitis bahkan penyakit kanker 

mulut. (Lauren, 2014). Namun tetap saja pada kenyataannya, kebiasaan 
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merokok ini sulit dihilangkan dan jarang diakui responden sebagai suatu 

kebiasaan buruk (Sinaga, 2014). 

Merokok merupakan suatu masalah di lingkungan masyarakat yang 

dapat menimbulkan banyak kerugian baik dari segi sosial, ekonomi 

maupun kesehatan bahkan menyebabkan kematian. Merokok merugikan 

kesehatan baik perokok aktif maupun perokok pasif karena dapat 

menyebabkan banyak penyakit, seperti penyakit pada gigi dan mulut, 

system kardiovaskuler, system respirasi, kanker serta masalah kesehatan 

lainnya seperti impotensi, gangguan kehamilan dan bayi lahir prematur 

(Kemenkes RI, 2011).  

Rokok menurut KBBI (2002) gulungan tembakau yang dibalut 

dengan gulungan daun nipah (Maula, 2014).Komponen dari rokok yang 

menyebabkan stain pada gigi adalah hasil pembakaran tembakau dan tar. 

Pada saat rokok dihisap zat-zat tersebut akan masuk ke dalam rongga 

mulut sebagai uap padat. Setelah dingin akan menjadi padat dan 

membentuk endapan berwarna coklat pada permukaan gigi, dan juga bisa 

pada saluran pernapasan dan paru-paru. Polikel merupakan lapisan 

aseluler yang selalu melapisi gigi akan dapat menyerap bermacam-macam 

zat warna pada beberapa bahan kimiawi termasuk rokok dan kopi. 

Ditambah lagi dengan struktur kristal hidroksiapatit pada permukaan 

enamel yang memiliki struktur berpori akan mengakibatkan zat warna 

mudah terperangkap pada permukaan enamel. Frekuensi merokok, minum 
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kopi, dan tingkat oral hygiene seseorang akan memengaruhi terbentuknya 

stain pada permukaan gigi.(Kusuma, 2011) 

Secara nasional, rata-rata jumlah batang rokok yang di hisap setiap 

hari adalah 1- 10 batang (52,3%), sekitar dua dari lima perokok saat ini 

rata-rata menghisap sebanyak 11-20 batang perhari. Sedangkan prevalensi 

yang menghisap 21-30 batang perhari atau lebih dari 30 batang perhari 

masing-masing sebanyak 4,7% dan 2,1%. Provinsi dengan rata-rata 

penduduk yang merokok 1-10 batang perhari paling tinggi di Maluku 

69,8%, kemudian disusul oleh Nusa Tenggara Timur 68,7%, Bali 67,8%, 

Nusa Tenggara Barat 35,5% dan Jawa Timur 31,4% (Riskesdas, 2010).  

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, proporsi 

penduduk umur ˃15 tahun yang merokok dan mengunyah tembakau 

cenderung meningkat, berdasarkan Riskesdes 2007 sebesar 34,2% 

Riskesdes 2010 sebesar 34,7% dan Riskesdes 2013 menjadi 36,3%. 

Proporsi terbanyak perokok aktif setiap hari pada umur 30-34 tahun 

sebesar 33,4% dan umur 35-39 tahun sebesar 32,2% yang merupakan 

penduduk usia produktif (Kemenkes, 2013) 

Pada tahun 2018, proporsi merokok pada penduduk umur > 10 

tahun di Indonesia 24,3% (merokok setiap hari). Perokok pada usia 20-24 

tahun sebanyak 27,3% (merokok setiap hari), usia 25-29 sebanyak 30,4% 

(merokok setiap hari) , usia 30-34 sebanyak 32,2%, usia 35-39 sebanyak 
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32,0%, usia 40-44 sebanyak 31,2%, usia 45-49 sebanyak 29,6%, dan usia 

50-54 sebanyak 28,7% (Riskesdas, 2018). 

RW 08 adalah salah satu RW yang berada di Kelurahan Pandeyan 

Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten. Jumlah penduduk di RW 08 yaitu 

215 jiwa dengan jumlah bapak-bapak perokok aktif adalah 35 orang.  

Berdasarkan studi lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara 

tentang kebiasaan merokok dan melihat sepintas stain gigi pada 10 bapak-

bapak perokok aktif di RW 08 Desa Pandeyan, Jatinom, Klaten didapatkan 

hasil 9 dari 10 bapak-bapak perokok aktif mengalami stain gigi (90%). 

Berdasarkan hal terebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang hubungan merokok dengan stain gigi pada bapak-bapak perokok 

aktif di RW 08 Desa Pandeyan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat disusun rumusan 

masalah “Bagaimana Gambaran Kebiasaan Merokok Dengan Stain Gigi 

pada Bapak-Bapak Perokok Aktif Di RW 08 Desa Pandeyan?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Diketahui gambaran kebiasaan merokok dengan stain gigi pada 

bapak-bapak perokok aktif di RW 08 Desa Pandeyan.  

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahui kebiasaan merokok pada perokok aktif di RW 08 

Desa Pandeyan. 
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b. Diketahui stain gigi pada bapak-bapak perokok aktif di RW 08 

Desa Pandeyan. 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah terbatas pada upaya promotif 

yaitu membahas gambaran kebiasaan merokok dengan stain gigi pada 

bapak-bapak perokok aktif di RW 08 Desa Pandeyan. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai acuan penelitian selanjutnya yang serupa untuk kedepannya 

dan juga sebagai penambah wawasan pengetahuan dan pengalaman 

bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya tentang gambaran 

kebiasaan merokok dengan stain gigi pada bapak-bapak perokok aktif 

di RW 08 Desa Pandeyan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

Hasil penelitian ini dapat menambah sumber pustaka mengenai 

gambaran kebiasaan merokok dengan stain gigi pada perokok 

aktif. 

b. Untuk Mahasiswa 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber infomasi 

untuk menambah wawasan mengenai gambaran kebiasaan 

merokok dengan stain gigi pada bapak-bapak perokok aktif di 

RW 08 Desa Pandeyan. 
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c. Untuk Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi tentang 

gambaran kebiasaan merokok dengan stain gigi pada perokok 

aktif. 

F. Keaslian Penelitian 

1. Aulia Gita Adhari (2018) meneliti tentang : Gambaran Stain Gigi Pada 

Mahasiswa Perokok Aktif Di Asrama Putra Kaltara. Persamaan yang 

didapat dengan penelitian ini yaitu : Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian cross sectional, dan memiliki persamaan dalam 

Variabel yang diteliti yaitu stain gigi dan kebiasaan merokok. 

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu responden, tempat dan waktu 

penelitian. 

2. Enny Khalisa (2016) meneliti tentang : Hubungan Kebiasaan Merokok 

dengan Pembentukan Stain ( Noda Gigi) pada Pasien di Poli Gigi 

RSUD Ratu Zalecha Martapura. Kesamaan pada penelitian ini adalah 

penggunaan desain penelitian cross sectional dan kesamaan pada 

bagian variabel bebas dan variabel terikat yaitu kebiasaan merokok 

dan stain. Perbedaan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang 

digunakan merupakan jenis penelitian deskriptif, lokasi penelitian, 

waktu penelitian dan responden yang digunakan dalam penelitian.
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