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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 1998 yang dimaksud dengan 

lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. 

Keberhasilan pembangunan di berbagai bidang terutama bidang kesehatan 

menyebabkan terjadinya peningkatan Usia Harapan Hidup penduduk dunia. 

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang juga mengalami 

peningkatan populasi lanjut usia dimana pada tahun 2011 jumlah populasi 

lanjut usia sebesar 6,9%, pada tahun 2012 meningkat menjadi 7,4% dan tahun 

2013 menjadi 7,5% (Kemenkes RI, 2013). 

Persentase penduduk lansia di Indonesia mengalami peningkatan 

cukup signifikan selama 30 tahun terakhir dengan populasi 5,3 juta (4,48%) 

pada tahun 1971 menjadi 19,3 juta (8,37%) pada tahun 2009. Peningkatan 

jumlah penduduk lansia ini disebabkan peningkatan angka harapan hidup 

sebagai dampak dari peningkatan kualitas kesehatan. Meningkatnya kuantitas 

lansia tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup lansia agar 

dapat hidup sehat, produktif, dan mandiri sehingga tidak menjadi beban bagi 

keluarga dan pemerintah serta dapat menjadi aset negara yang berharga dalam 

proses pembangunan (Komnas Lansia, 2010). 

Seiring dengan proses menua, tubuh akan mengalami penurunan 

fungsi organ tubuh sehingga akan menimbulkan berbagai masalah baik secara 

fisik, psikologi, maupun perubahan kondisi sosial. Masalah kesehatan yang 
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dialami oleh lansia erat kaitannya dengan status gizi lansia tersebut. 

Perubahan fisik dan penurunan fungsi organ tubuh akan memengaruhi 

konsumsi dan penyerapan zat gizi. Sehingga lansia dengan status kesehatan 

yang rendah akan membatasi ruang gerak lansia dan akan berdampak pada 

kualitas hidupnya (Maryam & Ekasari, 2012). 

Kualitas hidup adalah respon individu terhadap kehidupannya sehari-

hari terhadap fungsi fisik, psikis, dan sosial mereka. Kualitas hidup lanjut usia 

yang berkualitas didukung oleh kondisi fungsional lanjut usia yang optimal 

sehingga yang bersangkutan dapat menikmati masa tuanya dengan bermakna, 

bahagia dan berguna (Sutikno, 2012). 

Hasil penelitian Couto (2018) di Portugal, mendapatkan bahwa 

dimensi kehidupan yang paling terpengaruh adalah nyeri fisik dengan 61,9%, 

diikuti oleh ketidaknyamanan psikologis dan ketidakmampuan psikologis 

dengan masing-masing 45,1% dan 45%. Sehubungan dengan faktor 

kesehatan mulut dan variabel sosiodemografi itu diverifikasi bahwa 

kesehatan gigi yang buruk memiliki dampak negatif pada kualitas hidup. 

Prevalensi kehilangan gigi pada lansia cukup tinggi. Di Indonesia 

berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan prevalensi 

kehilangan seluruh gigi di Indonesia sebesar 1,6% (Riskesdas, 2007).  

Hasil penelitian Misrha (2017) di India, menyatakan bahwa kualitas 

hidup pasien yang menerima prostesis gigi tiruan bagian atas sangat sedikit 

yaitu sebesar 61,3%. 
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Kehilangan gigi geligi dapat mempengaruhi keadaan fisik seperti 

tampilan estetik, terganggunya kesinambungan biomekanis sistem mastikasi 

dan mempengaruhi kenyamanan berbicara. Selanjutnya keadaan ini juga 

dapat mempengaruhi lansia secara psikologis maupun sosial, seperti 

kurangnya percaya diri dan keterbatasan aktivitas sosial (Wong, 2009). 

Rehabilitasi oral pada pasien edentulous seluruhnya yaitu dengan 

menggunakan gigi tiruan penuh. Gigi tiruan penuh adalah gigi tiruan yang 

menggantikan semua atau seluruh gigi asli dan struktur pendukungnya yang 

telah hilang pada rahang atas dan rahang bawah. Tujuan pembuatan gigi 

tiruan penuh yaitu memperbaiki fungsi estetik, fungsi bicara (fonetik), fungsi 

pengunyahan (mastikasi), dan mempertahankan jaringan mulut (Ratmini, 

2011). 

Perawatan gigi menduduki prioritas tinggi bagi lansia baik yang 

tinggal di panti jompo, tinggal dirumah, atau mempunyai masalah dalam hal 

beraktivitas atau bergerak. Gigi geligi yang berfungsi dengan baik dan estetis 

akan memperbaiki kualitas kehidupan lansia yang terdiri dari beberapa 

komponen yaitu kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial dan lingkungan 

(Wong, 2009). 

Mack F dkk (2010) mengatakan bahwa kehilangan gigi tanpa 

penggantian, karies yang tidak dirawat, penyakit periodontal, dan penyakit 

sistemik dapat menurunkan kualitas hidup. Sebaliknya, penggunaan gigi 

tiruan dapat meningkatkan kualitas hidup lansia (Nikita. dkk, 2016). 
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Penelitian Einarson et al (2014) di Swedia, mendapatkan bahwa 

dampak kesehatan mulut pada kualitas hidup diperiksa menggunakan 

kuesioner OHIP-14 serta para individu juga diperiksa secara klinis dan 

radiografi. Dari para peserta, 20% dari individu melaporkan bahwa mereka 

telah mengalami gangguan kualitas hidup sering atau sangat sering selama 

setahun terakhir akibat dari banyak gigi yang hilang, dengan periodontal yang 

parah. 

Penduduk di Kalimantan Barat tergolong tinggi, yaitu 4.042.817 jiwa 

dengan jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas sebesar 210.963 jiwa atau 

sekitar 5,22% dari total penduduk Kalimantan Barat. Sementara Kabupaten 

Mempawah dengan jumlah penduduk mencapai 241.248 jiwa dengan jumlah 

penduduk lansia sekitar 18.150 jiwa atau sekitar 7,52% dari total penduduk 

Kabupaten mempawah dan Kecamatan Mempawah Hilir dengan jumlah 

penduduk mencapai 35.388 jiwa dengan jumlah penduduk lansia sebesar 

2.181 jiwa atau sebesar 6,16% dari total penduduk Kecamatan Mempawah 

Hilir dan pada tahun 2014 penduduk lansia di Kecamatan Mempawah Hilir 

mengalami peningkatan dengan jumlah sebesar 3.774 jiwa dan pada tahun 

2017 penduduk lansia Kecamatan Mempawah Hilir dengan usia 60-74 tahun 

sebesar 3020 jiwa (DUKCAPIL,2107). Dan berdasarkan data Puskesmas 

Mempawah Hilir jumlah Lansia yang ada pada Posyandu Lansia di Wilayah 

Kerja Puskesmas Mempawah Hilir dengan usia 60-74 Tahun sebesar 265 jiwa 

dengan Jumlah Lansia yang menggunakan Gigi Tiruan baik sebagian mapun 

penuh sebesar 113 jiwa (Data Sekunder Puskesmas Mempawah Hilir,2017). 
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Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap 10 orang lansia yang menggunakan gigi tiruan, diperoleh hasil 

sebanyak 60% lansia menyatakan senang dengan penggunaan gigi tiruan 

terutama dalam mengkonsumsi makanan, sedangkan 40% lansia memberikan 

pengalaman yang kurang menyenangkan terkait pemakaian gigi tiruan. 

Mereka mengatakan merasa kurang nyaman ketika mengunyah karena gigi 

tiruannya terasa longgar dan merasa kurang percaya diri ketika berbicara 

dengan orang lain akibat dari warna gigi tiruannya yang berbeda dengan gigi 

aslinya. Penggunaan gigitiruan berkaitan erat dengan kualitas hidup lansia 

yang disebabkan faktor kenyamanan atau ketidaknyamanan menggunakan 

gigitiruan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berdasarkan permasalahan 

diatas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penggunaan 

gigi tiruan oleh lansia dari segi kualitas hidup lansia. 

I.2.  Rumusan Masalah 

Dengan jumlah penduduk yang tinggi yang disertai jumlah lansia yang 

tinggi pula, maka penting untuk diteliti lebih lanjut mengenai kesehatan 

penduduk yang tergolong lansia dengan Usia 60-74 tahun pada  Posyandu 

Lansia  di Wilayah Kerja Puskesmas Mempawah Hilir agar dapat 

meningkatkan kualitas hidup lansia tersebut. Penduduk yang tergolong lansia 

lebih banyak mengalami kehilangan gigi dibanding kelompok usia lainnya. 

Kehilangan gigi tentu mempengaruhi kualitas hidup lansia seperti kondisi 

fisik yang semakin lemah, hubungan personal yang buruk, ketiadaan 

kesempatan untuk memperoleh informasi, keterampilan baru, dan 
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sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk melihat 

gambaran kualitas hidup lansia yang menggunakan gigi  tiruan di Kecamatan 

Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Tahun 2017. 

I.3.  Tujuan Penelitian 

I.3.1.  Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran 

kualitas hidup lansia yang menggunakan gigi tiruan di Kecamatan 

Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah. 

I.3.2.  Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran penggunaan gigi tiruan pada lansia di 

Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah. 

2. Mengetahui gambaran kualitas hidup lansia yang menggunakan 

gigi tiruan di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten 

Mempawah. 

I.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Lansia 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

lansia agar dapat meningkatkan kualitas hidup melalui penggunaan gigi 

tiruan penuh maupun sebagian. 

2. Bagi Peneliti 

Mendapatkan pengalaman langsung dalam merencanakan 

penelitian, melaksanakan penelitian dan menyusun hasil penelitian 



7 

 

 

 

mengenai gambaran kualitas hidup lansia yang menggunakan gigi tiruan 

di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Tahun 2017. 

3. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Pontianak 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi yang 

bermanfaat untuk perkembangan pengetahuan tentang gambaran kualitas 

hidup lansia yang menggunakan gigi tiruan di Kecamatan Mempawah 

Hilir Kabupaten Mempawah, sehingga dapat menjadi rujukan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 

I.5 Keaslian Penelitian 

Variabel 

penelitian 

Putri Gustrigiani 

(Kualitas Hidup Lansia 

Pemakai Gigitiruan 

Penuh Yang Dibuat 

Oleh Mahasiswa 

Kepaniteraan Klinik 

Prostodonsia RSGMP 

FKG USU Tahun 2013) 

Muzdalifah 
(Kualitas Hidup 

Manula Yang 

menggunakan Gigi 

Tiruan Lengkap 

Berdasarkan OHIP-14 

di Kota Makasar 

Tahun 2014) 

 

Nikita 

(Kualitas hidup 

manusia lanjut usia 

pengguna gigi tiruan  

di Kecamatan 

Wanea Tahun 2016) 

Penggunaan 

Gigi tiruan 

Penggunaan gigi tiruan 

penuh 

Penggunaan gigi 

tiruan lengkap 

Penggunaan gigi 

tiruan gigi sebagian 

dan gigi lengkap 
(seluruh) kurang 

lebih berimbang 

Kualitas 

Hidup 

Berdasarkan kondisi 

klinis rongga mulut juga 

terdapat perbedaan yang 

signifikan antara 

kualitas hidup dengan 

kelompok bentuk tulang 

(p=0,029) 

Skor tertinggi pada 

ketdakmampuan fisik 

dan total skor OHIP-

14 = 50,58 (kualitas 

hidup kategori baik) 

Skor tertinggi pada 

dimensi keterbatasan 

fungsi sebesar 151,5 

dan total skor OHIP-

14 = 122,7 (kualitas 

hidup kategori baik) 

 


