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ABSTRAK
Berdasarkan Buku Profil Puskesmas II Sumbang, siswa SD Negeri 2 Susukan dari total 213 siswa
yang diperiksa terdapat 43 siswa yang perlu dilakukan perawatan hanya 12 siswa yang melakukan
perawatan (5,63%), hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi dan
mulut. Tujuan dari kegiatan ini mengetahui tingkat kesehatan gigi dan mulut, serta meningkatkan
kesehatan gigi dan mulut siswa SD Negeri 2 Susukan melalui pendekatan kuratif. Pengukuran tingkat
kesehatan gigi dan mulut dilakukan sebelum dan sesudah tindakan kuratif. Tindakan kuratif yang
dilakukan yaitu tindakan konservasi gigi dan bedah mulut. Analisis data menggunakan SPSS melalui
ujinormalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan ujihomogenitas menggunakan uji Levene,
denganbataskemaknaan 0,05atau tingkat kepercayaan 95%. Datatidakterdistribusi normal
dantidakhomogen, sehinggaanalisisbivariatmenggunakananalisis non parametrikmenggunakanuji
Wilcoxon. Indeks DMF-T sebelumperawatanmemilikirerata 1,45dari total 309 gigi yang dapat
dikatakan tergolong rendah sementara indeks def-t sebelum perawatan memiliki rerata 4,69 dari total
999 gigi yang dapat dikatakan tergolong sedang. Perubahan indeks DMF-T pasca perawatan
menunjukkan peningkatan sebesar 1,47 atau sebanyak313 gigi, yang masih tergolong kategori rendah,
sementara pada indeks tingkat def-t menunjukkan penurunan sebesar 4,51 atau 960 kasus, yang
masihtergolongkategorisedang. Simpulan kegiatan ini yaitu tingkat kesehatan gigi dan mulut siswa SD
Negeri 2 Susukan setelah tindakan meningkat, ujistatistika non parametrik Wilcoxon
menunjukkanadanyaperbedaan yang signifikan (p<0,05).
Kata Kunci: DMF-T, def-t, kuratif, konservasigigi, bedahmulut

PENDAHULUAN
Kesehatan gigi dan mulut merupakan penunjang tercapainyakesehatan tubuh yang
optimal.Kondisi kesehatan gigi dan mulut yang terpelihara akan berpengaruh pada
peningkatan kualitas hidup dan produktifitas sumber daya manusia. Upaya pemeliharaan
kesehatan gigi dan mulut harus dilakukan sejak dini pada usia sekolah dasar mengingat
penyakit gigi dan mulut berada pada peringkat sepuluh besar penyakit yang terbanyak dan
tersebar di berbagai wilayah.1,2,3 Penyakit gigi dan mulut yang paling banyak ditemukan
adalah karies gigi dan penyakit periodontal. 4 Karies perlu mendapat perhatian khusus karena
dari tahun ke tahun mengalami peningkatan prevalensi kejadian yang pada tahun 1995 tercatat
sebesar 63% kejadiankemudian menjadi 90% kejadianpada tahun 2011.5
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Karies atau gigi berlubang merupakan penyakit infeksi yang ditandai dengan adanya
demineralisasi jaringan keras gigi yaitu email, dentin dan sementumserta dapat meluas ke
permukaan lain ataupun bagian dalam gigi yaitu pulpa. 1 Faktor utama penyebab karies terdiri
dari host, mikroorganisme, substrat dan waktu sementara faktor predisposisinya terdiri dari
sosial-ekonomi, usia, jenis kelamin, pendidikan, geografis, dantingkat pengetahuan serta
perilaku terhadap kesehatan gigi dan mulut. 6 Karies disebutkanmenyerang hampir 90% anak
usia sekolah di seluruh dunia yang sesuai dengan temuan data Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia (Kemenkes RI) tahun 2009 bahwa sebanyak 89% anak berusia dibawah
12 tahun di Indonesia menderita karies.5
Anak usia 6-14 tahun atau sekolah dasar merupakan kelompok usia yang
tergolongberesiko tinggi terkenakaries dan dalam masa kritis pergantian gigi susu atau gigi
sulung atau gigi desidui ke gigi permanen. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingginya frekuensi
jajan makanan dan minuman sesuai keinginan mereka yang umumnya banyak mengandung
karbohidrat. Faktor lain yang mempengaruhi adalah masih kurangnya sosialisasi dan
penyuluhan kesehatangigidanmulutpada anak yang kemudian mempengaruhi rendahnya
tingkat

kesadaran

anak

memelihara

kesehatan

gigi

dan

mulutnya.

Kurangnya

kesadaranmemelihara kesehatan gigi dan mulut terlihat dari hasil Riset Kesehatan Dasar tahun
2013 yang menunjukkan bahwa indeks DMF-T Indonesia sebesar 4,6. Nilai tersebut dapat
diartikan bahwa perbandingan kerusakan gigi masyarakat Indonesia adalah 460 gigi per 100
orangnya. Indeks DMF-T merupakan suatu indikator penilaian tingkat kesehatan gigi dan
mulut yang umum digunakan untuk melihat karies atau kerusakan gigi secara umum dan
keterkaitan dengan upaya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut melalui pemeriksaan klinis
yaitu screening. Indeks DMF-T digunakan untuk gigi permanen sementara indeks def-t
digunakan pada gigi desidui.3
Karies gigi pada anak yang dibiarkan dan tidak dilakukan perawatan akan dapat
menimbulkan masalah kesehatan seperti adanya rasa nyeri, gangguan tidur, penanggalan dini
gigi yang kemudianmenyebabkanmaloklusi, infeksi yang dapat menyebabkan kelainan
jantung,

infeksi

ginjal

dan

lambung,

gangguantumbuhkembanganak

hingga

kematian.Pentingnya keberadaan gigi desidui kemudian mendorong pentingnya perawatan
dini karies seperti tindakan penambalan atau restoratif yang tergolong sebagai upaya kuratif
dalam rangka meningkatkan kesehatan gigi dan mulut. 3,7,8Upaya kuratif merupakan salah satu
bagian upaya peningkatan kesehatan disamping upaya promotif, preventif dan rehabilitatif
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yang ditetapkan Departemen Kesehatan yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan,
menyembuhkan, dan mengendalikan penyakit yang terjadi. Upaya kuratif gigi dan mulut yang
dapat dilakukan pada anak contohnya adalah penambalan dan pencabutan gigi desidui.9
Sekolah Dasar Negeri 2 Susukan terletak di Desa Susukan, Kecamatan Sumbang,
Kabupaten Banyumas merupakan desa dengan tingkat kesehatan gigi dan mulut yang rendah.
Sekolah Dasar Negeri 2 Susukan merupakan salah satu sekolah dasar yang terletak di Dusun
Lumbayu RT/RW 1/03, Desa Susukan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.
Berdasarkan Buku Profil Puskesmas II Sumbang, diketahui hanya 28 perawatan gigi dan
mulut yang dilakukan selama tahun 2016 oleh dokter gigi setempat. Pemeriksaan gigi pada
SD Negeri yang ada di Desa Susukan menunjukkan dari total 213 siswa, terdapat 43
perawatan yang perlu dilakukan, namun hanya 5,63% atau 12 siswa yang datang ke
Puskesmas II Sumbang untuk melakukan perawatan gigi dan mulut. Hal tersebut
menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat Desa Susukan termasuk siswa-siswi SD untuk
melakukan perawatan gigi dan mulut. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan pendekatan
kuratif dalam rangka upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut di SD Negeri 2 Susukan,
Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.Tujuan dari kegiatan ini yaitu mengetahui
tingkat kesehatan gigi dan mulut siswa-siswi SD Negeri 2 Susukan.Meningkatkan kesehatan
gigi dan mulut siswa-siswi SD Negeri 2 Susukan melalui pendekatan kuratif.

METODE PENELITIAN
A. Pengukuran tingkat kesehatan gigi dan mulut
Pengukuran tingkat kesehatan gigi dan mulut siswa-siswi SD Negeri 2 Susukan
dilakukan dengan pemeriksaan gigi.

Pemeriksaan

gigi

dilakukan

oleh 3 orang

DokterPenanggungJawabPasien (DPJP) yang merupakan anggota tim penelitian dan dibantu
dengan 30 orang mahasiswa profesi dokter gigi Universitas Jenderal Soedirman. Pemeriksaan
gigi yang dilakukan meliputi pengecekan seluruh keadaan rongga mulut mulai dari gigi, lidah,
mukosa pipi, bibir, langit-langit, dan dasar mulut. Pada pemeriksaan gigi ini juga dilakukan
pemeriksaan DMF-T dan def-t sebagai penilaian tingkat kesehatan gigi dan mulut siswa-siswi
SD Negeri 2 Susukan.
Indeks deft-t merupakan indeks untuk menilai karies pada gigi desidui. Indeks DMFT merupakan indeks untuk menilai karies pada gigi permanen. Indikator ini menunjukkan
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jumlah orang yang terkena karies, jumlah gigi yang membutuhkan perawatan, dan gigi yang
telah dilakukan perawatan. Indeks def-t/DMF-T terdiri dari tiga komponen diantaranya:
1. Decay (D/d) yaitu gigi yang berlubang karena karies
2. Exofiliasi (e) pada indeks def-t yaitu jumlah gigi sulung yang hilang karena karies atau
indikasi pencabutan karena karies. Missing (M) pada DMF-T menunjukkan gigi yang
hilang atau telah diekstraksi karena karies.
3. Filling (F/f) yaitu gigi yang sudah ditambal karena karies dan dalam keadaan baik.
Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung def-t/DMF-T yaitu:
a. Indeks perseorangan
def-t

= d+e+f

DMF-T

= D+M+F

b. Indeks rerata kelompok
def-t/DMF-Trerata=

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎  (𝑑+𝑒+𝑓 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝐷+𝑀+𝐹)
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎

c. Indeks kebutuhan perawatan
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦

Persentase kebutuhan restorasi= 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑎𝑛𝑎𝑘

𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔

= 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑎𝑛𝑎𝑘

Persentase kehilangan gigi

𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑒𝑥𝑜𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠𝑖

Persentase indikasi pencabutan = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑎𝑛𝑎𝑘
Persentase yang direstorasi

=

𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑓𝑖𝑖𝑙𝑙𝑒𝑑
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑀𝐹−𝑇 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑑𝑒𝑓𝑡

Kategoridef-t menurut WHO diantaranya:
a. Kategori sangat rendah

=0,0-1,1

b. Kategori rendah

=1,1-2,6

c. Kategori sedang

=2,7-4,4

d. Kategori tinggi

=4,5-6,5

e. Kategori sangat tinggi

=6,6>

Pemeriksaan gigi yang dilakukan juga akan menentukan perawatan yang paling
dibutuhkan tiap anak yang jika memerlukan penumpatan maka akan dilakukan di bagian
konservasi gigisementarajikamemerlukan pencabutan maka akan dilakukan di bagian bedah
mulut. Informed consentdiberikan sebelum dilakukan tindakan kuratifpada setiap anak
untukdisampaikan kepada orang tua sebagai perijinanbolehtidaknyadilakukan tindakan
kuratif.
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A. Tindakan Kuratif
Kegiatan kuratif yang dilakukan bertujuan untuk mengobati masalah kesehatan gigi
mulut yang terjadi dan merupakan follow-up dari hasil pemeriksaan gigi yang sudah
dilakukan. Kegiatan kuratif yang akan dilakukan meliputi penumpatan gigi berlubang atau
restorasi dengan menggunakan bahan GIC dan pencabutan gigi sebagai upaya pengobatan
pada kerusakan gigi anak yang akan dilakukanoleh 3 orang DokterPenanggungJawabPasien
(DPJP) yang merupakan anggota tim penelitian dan dibantu dengan 30 orang
mahasiswaprofesidoktergigiUniversitasJenderalSoedirman. Kegiatan ini dibagi menjadi dua
bagian, yaitu bagian konservasi gigi gigi (penumpatan atau restorasi) dan bedah mulut
(pencabutan).
B. Analisis Data
Analisis data menggunakanSoftware Statistical Package for Social Sciences (SPSS)
versiSoftware Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 20 dengan ujinormalitas
menggunakan ujiKolmogorov-Smirnov dan ujihomogenitas menggunakan uji Levene test,
denganbataskemaknaan 0,05 atautingkatkepercayaan 95%.Analisis data kemudian dilanjutkan
dengan analisis Bivariat yang menggunakan uji Wilcoxon untuk menguji data sebelum dan
sesudah dilakukan perawatan karena data tidak terdistribusi normal dan tidak homogen.10

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penilaian tingkat kesehatan gigi dan mulut siswa SD Negeri 2 Susukan menggunakan
indeks DMF-T dan def-t. Hasil perhitungan indeks DMF-T dan def-t dapat dilihat pada Tabel
1.
Tabel 1. Perhitungan indeks DMF-T dan def-t siswa SDN 2 Susukan
jumlah keseluruhan
Rerata
Jumlah Murid
DMFT sebelum
309
1,45
213
perawatan
DMFT setelah perawatan
313
1,47
213
deft sebelum perawatan

999

4,69

213

deft setelah perawatan

960

4,51

213

Sumber: Data primer terolah, 2018.

Indeks tingkat DMF-T dan def-t pada siswa SDN 2 Susukan pada pemeriksaan
sebelum dilakukan perawatan tercatat memilikirerata 1,45atausebanyak 309 gigi yang
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tergolongrendahsementaraindeks def-t sebelum dilakukan perawatan memilikirerata 4,69
atausebanyak999 gigi yang tergolongdalam sedang.Perubahan indeks tingkat DMF-T pada
pemeriksaan pasca dilakukan perawatan padasiswa SD N 2 Susukan terjadipadaindeks DMFT yang tercatat sebesar 1,47 atau 313 gigi namun masih tergolong kategori rendah sementara
pada indeks tingkat def-t menunjukkan adanya penurunan yang tercatat sebesar 4,51 atau 960
gigiyang masih tergolong kategori sedang.
Rerata indeks DMF-T dan def-t yang telah didapatkan kemudian dilakukan uji
statistik dengan menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji dilakukan
sebagaisyaratdalamujiparametris. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Uji normalitas data dengan Kolmogorov-Smirnov
Indeks DMF-T dan def-t
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
Df
Sig.
DMFT sebelum perawatan

0,223

213

0

DMF-T setelah perawatan
0,223
213
def-t sebelum perawatan
0,125
213
def-t setelah perawatan
0,132
213
Sumber: Data primer terolah, 2018

0
0
0

Tabel 2 menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,000. Hasil uji normalitas
menandakan bahwa data yang didapatkan tidak terdistribusi dengan normal (p<0,05). Uji
homogenitas kemudian dilakukan dan diperoleh setelah dilakukan transformasi data. Hasil uji
homogenitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,0008. Hasil uji homogenitas yang
didapatkan dikatakan tidak homogen karena nilai p<0,05, sehingga data yang didapatkan
tidak homogen. Data yang diperoleh tidak terdistribusi dengan normal dan tidak homogen,
sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan uji statistik parametrik. Uji statistik diganti
dengan uji non-parametrikmenggunakanujiWilcoxon.Hasil uji wilcoxon dapat diihat pada
tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji non parametrik Wilcoxon
DMF-T sebelum perawatan
def-t sebelum perawatan dengan def-t
dengan DMF-T setelah
setelah perawatan
perawatan
Z
Asymp. Sig. (2tailed)

-1,000b

-5,477b

0,317

0

Sumber: Data primer terolah, 2018.
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Hasil uji wilcoxon menunjukkan perubahan indeks tingkat DMF-T tidak
signifikandengan nilai p sebesar 0,317. Hal berbeda ditemukan pada indeks def-t sebelum dan
sesudah dilakukan perawatan pada siswa SD N 2 Susukan yang mengalami perubahan sebesar
0,18 danhasiluji statistik menunjukkanadanya perbedaan signifikan dengan nilai p sebesar
0,000.
Upaya kuratif berupa penambalan sederhana dan pencabutan gigi desidui
menunjukkan adanya peningkatan terhadap tingkat kesehatan gigi dan mulut padasiswa SD
Negeri 2 Susukan. Hal tersebutdapatdilihatdariadanyanilaipenurunandef-t yang signifikan.
Penurunan nilaidef-t ini dikarenakan tingginya angka upaya kuratif yang dilakukan meskipun
tidak sesuai dengan tingginya angkake butuhan upaya kuratif. Tingginya angka kebutuhan
restorasi tercatat sebesar 427% atau sebanyak 175 gigi dari total 41 anak yang diijinkan
walinya untuk mendapat perawatan sementara angka kebutuhan pencabutan tercatat sebesar
178% atau sebanyak 73 gigi dari total 41 anak yang diijinkan mendapat perawatan oleh
walinya. Tingginya angka kebutuhan perawatan tersebut tidak diikuti dengan tingginya angka
perawatan yang didapatkan dimana hanya sebanyak 10 gigi atau 10 anak saja yang
mendapatkan perawatan restorasi atau sebesar 5,71% sementara pada perawatan pencabutan
dilakukan pada 35 gigi pada 31 anak atau sebesar 47,94%. Rendahnya angka pencapaian
perawatan dibanding dengan tingkat kebutuhan perawatan dapat disebabkan oleh beberapa hal
seperti tingkatan prioritas masalah dan ijin wali serta keterbatasan alat dan bahan. Tingkatan
prioritas masalah dalam hal ini contohnya sekalipun dalam satu siswa tercatat sebanyak 10
gigi yang perlu mendapatkan perawatan dan terdapat 1 gigi yang perlu dicabut dikarenakan
mengganggu gigi permanen penggantinya untuk erupsi maka diutamakan dilakukan
perawatan pencabutan. Tidak dilakukannya perawatan restorasi dan pencabutan secara
bersamaan dipengaruhi oleh pertimbangan rendahnya angka pemeriksaan dan perawatan gigi
dan mulut warga Desa Susukan terutama pada anak-anak yang tercatat sehingga
dikhawatirkan apabila dilakukan bersamaan menimbulkan trauma pada anak.
Indeksdef-t siswa SD Negeri 2 Susukan sebelum dan setelah dilakukan upaya kuratif
tergolong sedang. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh keterbatasan perilaku anak dalam
menjaga kebersihan mulutnya. Anak usia antara 6-12 tahun atau anak usia sekolah disebutkan
masih kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menjaga kebersihan gigi dan
mulut.11 Faktor lain yang menyebabkan tingginya angka def-t dapat diakibatkan oleh
kegemaran anak-anak yang senang mengonsumsi makanan dan minuman manis serta
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kemudian jarang membersihkannya.12 Makanan dan minuman manis utamanya mengandung
gula yang umumnya bersifat kariogenik. Hal tersebut didukung dengan penelitianyang
menyebutkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara kejadian karies gigi dengan
konsumsi makanan kariogenik.11 Faktor lama waktu paparan glukosa akan mempengaruhi
produksi asam dari bakteri sebagai hasil fermentasi dan mampu bertahan selama 20-40 menit
pada permukaan gigi.14
Peningkatan kesehatan gigi dan mulut yang terjadi pada siswa SD Negeri 2 Susukan
tidak dipengaruhi oleh indeks DMF-T. Nilai DMF-T sebelum dan setelah dilakukan
perawatan kuratif yang tergolong rendah serta tidak signifikan meskipun mengalami
peningkatan dapat disebabkan oleh usia anak saat pemeriksaan dilakukan yang sedang dalam
masa gigi pergantian sehingga penilaian skor DMF-T belum dapat dilakukan secara maksimal
ataupun dikarenakan faktor gigi permanen yang barusajaerupsi. Masa pergantian gigi geligi
umumnya didominasi oleh keberadaan gigi desidui yang rentan terkenakaries dibanding gigi
permanen sehingga jumlah kerusakan gigi permanen lebih sedikit. Faktor yang mungkin
berpengaruh meningkatkan indeks DMF-T meskipun tidak signifikan adalah factor waktu,
yang seiring dengan pertambahan usia maka akan terjadi peningkatan indeks DMFT.11,12Pengaruhfaktorwaktupadapenelitianinidapatdisebabkanadanya

jarakjangka

waktu

pemeriksaan sebelum dan setelah dilakukan perawatan kuratif pada siswa SD N 2
Susukan.Nilai DMF-T yang meningkat umumnya ditemukan pada indikator decay dalam
bentuk karies superfisial. Karies superfisial dapat dijelaskan sebagai karies dengan kedalaman
enamel. Proses terjadinya karies dipengaruhi oleh keempat faktor penyusun yang saling
berkesinambungan diantaranya host, mikroorganisme, substrat dan waktu. Peningkatan nilai
decay juga cenderung dipengaruhi oleh adanya peningkatan usia murid. Hal tersebut berkaitan
dengan waktu erupsi gigi dimana gigi dengan waktu erupsi lebih awal akan cenderung
memiliki resiko karies lebih tinggi dari gigi yang waktu erupsinya lebih akhir karena akan
lebih lama terpapar faktor resiko penyebab karies gigi.13

SIMPULAN
Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.
1. Tingkat kesehatan gigi dan mulut siswa SD Negeri 2 Susukan melalui perhitungan indeks
DMF-T sebelum dan sesudah tindakan kuratif tergolong kategori rendah dan mengalami
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peningkatan meski tidak signifikan dengan rerata 1,45 atausebanyak 309 gigidan 1,47
atausebanyak 313 gigi.
2. Tingkat kesehatan gigi dan mulut siswa SD Negeri 2 Susukan melalui perhitungan indeks
def-t sebelum dans esudah tindakan kuratif tergolong kategori sedang dan mengalami
penurunan dan berbeda signifikan dengan rerata 4,69 atausebanyak 999 gigidan 4,51
atausebanyak 960 gigi.
3. Upayakuratifberupa

pencabutan

dan penambalan

gigi

desidui

sederhana

yang

dilakukanpadasiswa SD Negeri 2 Susukanterbuktidapatmeningkatkan taraf kesehatan gigi
dan

mulut

melalui

adanya

penurunan

indeksdef-t

yang

signifikan

(p=0.00)

sementaraindeks DMF-T tidak mengalami perubahan signifikan dikarenakan tidak
dilakukannya upaya kuratif pada gigi permanen dan secara umum mengalami peningkatan
seiring bertambah usia.
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