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ABSTRAK

Tingginya prevalensi karies akan mendorong suatu tindakan pencegahan karies seperti
pengolesan fluor pada permukaan gigi (topikal aplikasi fluoride). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui efektivitas topikal aplikasi fluoride dalam pencegahan karies pada pasien dewasa
paripurna di Rumah Sakit Universitas Brawijaya Malang. Pasien paripurna merupakan pasien
yang telah mendapatkan perawatan kuratif, perawatan preventif serta Dental Health Education
di Rumah Sakit Universitas Brawijaya Malang. Rancangan penelitian ini menggunakan
Praeksperimen dengan One Group Pretest Posttest Design. Responden dalam penelitian ini
hanya menggunakan 1 kelompok dengan jumlah 12 orang yaitu pasien Rumah Sakit Universitas
Brawijaya Malang yang diberi perawatan topikal aplikasi fluoride kemudian diamati kondisi
gigi sebelum dan sesudah perawatan melalui pemeriksaan DMF-t. Uji Wilcoxon digunakan
dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai sig yang diperoleh adalah 0.008 yang bernilai
<0.05 maka diputuskan tolak H0. Terdapat peningkatan skor DMF-t sebesar 0.917 dengan 8
responden (66.67%) mengalami kenaikan skor DMF-t sedangan 4 responden (33.33%) tidak
mengalami perubahan. Disimpulkan bahwa terdapat perbedaan DMF-t sebelum dan sesudah
perawatan dengan kata lain topikal aplikasi fluoride belum efektif dalam pencegahan karies
pada pasien dewasa paripurna di Rumah Sakit Universitas Brawijaya Malang. Saran dalam
penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan jangka waktu yang lebih
panjang dan jumlah responden yang lebih banyak, serta dapat dilakukan di tempat yang
berbeda.
Kata Kunci: topikal aplikasi fluoride, pencegahan karies, pasien dewasa paripurna.

Effectiveness of Topical Fluoride Applications in Prevention of Caries in Paripurna Adult
Patient at Rumah Sakit Universitas Brawijaya Malang

ABSTRACT

High prevalence of dental caries will requires preventive action such as applying
fluoride on the tooth surface (topical fluoride application). This research is to determine the
efectivity of topical fluoride application in caries prevention on adult patient in Rumah Sakit
Universitas Brawijaya Malang. Paripurna adult patient is they are who got curative and
preventive care and Dental Health Education in Rumah Sakit Universitas Brawijaya Malang.
The research design used Pre-experimental with One Group Pretest Posttest Design. The
responden of this research is only used 1 group that included 12 members, which are the patient
of Rumah Sakit Universitas Brawijaya Malang who treated with topical fluoride application
then observed the teeth condition by using DMF-t. Wilcoxon test was used to show that the sig
value obtained is 0.008 which is worth <0.05 so it is decided to reject H0. There was increase in
DMF-t score of 0.917 with 8 respondents (66.67%) experiencing an increase in DMF-t score
while 4 respondents (33.33%) did not experience changes. It is concluded that the differences
were found before and after treatment, in other word topical fluoride application is not effective
enough in preventing dental caries on adult patient of Rumah Sakit Universitas Brawijaya. For
the next researcher to do the research with a longer period of time and more respondents, and
also in other places.
Keywords: topical fluoride application, caries prevention, paripurna adult patient.
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diantaranya tindakan pencegahan dengan

Universitas Brawijaya Malang pada bulan

cara pengolesan fluor (topical fluoride

Juni 2017-September 2018 dengan jumlah

gigi.5

32 responden. Sampel pada penelitian ini

dapat

adalah pasien paripurna yaitu pasien yang

menghambat
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eksklusi pada penelitian ini adalah pasien
METODE PENELITIAN
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Keterangan:

pasien sudah pindah ke luar kota.
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penelitian ini adalah DMF-t dan kuesioner.
Pemeriksaan

DMF-t
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SD= Standar deviasi hitung.10
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penelitian

pertanyaan

pasien

ini

mengenai

dalam

menjaga

kesehatan gigi dan mulut setelah dilakukan
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0
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0
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0
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karies gigi ini sejalan dengan penelitian

pada gigi yang telah di oles dengan fluor,

yang dilakukan oleh Rahtyanti dkk, (2018),
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topikal

aplikasi

fluoride belum efektif dalam pencegahan
karies pada pasien dewasa paripurna di
Rumah

Sakit

Universitas

Brawijaya

Malang.
SARAN
Berdasarkan

hasil

penelitian,

apabila ingin melakukan penelitian lebih
lanjut maka dapat dilakukan ditempat yang
berbeda, dibutuhkan waktu yang lebih
panjang, responden yang lebih banyak dan
ditambahkan

kelompok

kontrol

agar

mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
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