
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kualitas kesehatan gigi seseorang dipengaruhi oleh hubungan antara 

beberapa aspek, salah satunya adalah aspek mental yaitu pengaruh dari faktor-

faktor psikologis seseorang. Setiap orang,  keadaan atau kesiapan psikologisnya 

terhadap kesehatan gigi berbeda-beda dan ini tergantung pada sikap, perilaku, 

apresiasi, persepsi, kepercayaan, serta keyakinan dari seseorang. Pentingnya 

pengetahuan seseorang dalam hal pemeliharaan kesehatan gigi dan mulutnya 

sangat mempengaruhi derajat kebersihan gigi dan mulut orang tersebut (Depkes 

RI, 1999). 

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya 

mewujudkan kesehatan tersebut, dapat dilihat dari dua aspek yakni pemeliharaan 

kesehatan dan peningkatan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan mencakup dua 

aspek, yakni kuratif (pengobatan penyakit) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan 

setelah sembuh dari sakit atau cacat) serta peningkatan kesehatan mencakup dua 

aspek, yaitu preventif (pencegahan penyakit) dan promotif (peningkatan kesehatan 

itu sendiri).  

Kesehatan perlu ditingkatkan karena kesehatan itu relatif dan mempunyai 

bentang yang luas, oleh sebab itu upaya kesehatan promotif ini mengandung 

makna bahwa kesehatan seseorang, kelompok atau individu harus selalu 

diupayakan sampai tingkat yang optimal (Notoatmodjo, 2003). Kesehatan gigi 

atau sering disebut sebagai kesehatan mulut adalah keadaan rongga mulut, 
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termasuk gigi geligi dan struktur serta jaringan – jaringan pendukungnya 

berfungsi secara optimal (Sriyono, 2009).  

Pengetahuan  merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui panca  indera manusia yaitu: indera pengelihatan, pendengaran, 

penciuman,  rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh  

melalui  mata dan telinga (Notoatmodjo, 2011). Pengetahuan merupakan  segala 

sesuatu yang ada di kepala setiap orang. Seseorang dapat mengetahui sesuatu 

berdasarkan pengalaman yang orang tersebut miliki. Selain pengalaman, kita juga 

menjadi tahu karena kita diberitahu oleh orang lain. Pengetahuan juga didapatkan 

dari tradisi (Prasetyo, 2007). 

Menurut Notoatmodjo (2010), perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas 

organisme atau mahluk hidup yang bersangkutan. Perilaku manusia pada 

hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang 

mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menangis, 

tertawa, bekerja, kuliah, mengkonsumsi, membaca, menulis, dan sebagainya.  

 Kebersihan gigi dan mulut yang baik akan membuat gigi dan jaringan 

disekitarnya menjadi sehat. Mengukur kebersihan gigi dan mulut dapat digunakan 

suatu index yang dikenal dengan Oral Hygiene Index Simplified (OHI-S), angka 

ini didapat dengan menjumlahkan Debris Index (DI) dan Calculus Index (CI). 

Debris Index dan Calculus Index terdapat tiga kriteria yaitu baik (0,0 – 0,6), 

kriteria sedang (0,7 – 1,8) dan buruk (1,9 – 3,0), sedangkan kebersihan gigi dan 

mulut (OHI-S) dibagi menjadi tiga kriteria yaitu baik (0,0 – 1,2), kriteria sedang 

(1,3 – 3,0), dan buruk (3,1 – 6,0) (Putri, Herijulianti, dan Nurjannah, 2010).  
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 Cara yang paling mudah dilakukan untuk menghindari masalah kesehatan 

gigi dan mulut adalah dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut, dan yang lazim 

dilakukan adalah dengan menyikat gigi. Perilaku menyikat gigi yang baik dan 

benar yaitu dilakukan secara tekun, teliti, dan teratur. Tekun artinya sikat gigi 

dilakukan dengan giat dan sungguh – sungguh, teliti artinya sikat gigi dilakukan 

pada seluruh permukaan gigi dan teratur dilakukan minimal dua kali sehari 

(Herijulianti, Indriani, dan Artini, 2002). Waktu yang tepat untuk menyikat gigi 

adalah selesai sarapan dan sebelum tidur malam (Machfoedz, 2006).  

Riset Kesehatan Dasar 2013, menyatakan bahwa sebesar 24,0% penduduk 

Provinsi Bali mempunyai masalah dengan kesehatan gigi dan mulut, sedangkan 

penduduk bermasalah dengan gigi dan mulut yang mendapatkan perawatan atau 

pengobatan dari tenaga medis sebanyak 38,8% serta gigi yang sudah ditambal 

sebanyak 9,31% (Kemenkes RI, 2013). 

Penduduk Kabupaten Jembrana, yang mengalami masalah kesehatan gigi 

dan mulut adalah sebanyak 28,8% dan penduduk yang sudah mendapatkan 

perawatan atau pengobatan sebanyak 35,8% serta 10,31% gigi karies yang sudah 

ditambal dan 91,8% penduduk di Provinsi Bali yang berumur sepuluh tahun 

keatas menyikat gigi setiap hari, namun hanya 4,1% yang berperilaku benar dalam 

menyikat gigi (menyikat gigi sesudah makan pagi dan malam sebelum tidur). 

Sedangkan presentase penduduk di Kabupaten Jembrana yang menyikat gigi 

setiap hari 92,7% dan yang berperilaku benar dalam menyikat gigi sebanyak 1,5% 

(Kemenkes R.I., 2013).  

Puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata 
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dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran serta aktif 

masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan 

masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa 

mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan (Depkes RI, 2009). 

 Menurut Warsito (2000), bidan merupakan tenaga kesehatan yang bekerja 

di pelayanan kesehatan baik pemerintah atau instansi lainnya, yang diberikan 

tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk 

melakukan kegiatan pelayanan kebidanan dan kesehatan reproduksi. Salah satu 

peran dan fungsi bidan adalah sebagai pendidik yaitu penyuluh masyarakat, 

pelatih, pembimbing tenaga kesehatan, dan pengajar. Penyuluhan tentang 

kesehatan gigi dan mulut kepada ibu hamil serta balita dapat diberikan dengan 

baik apabila semua tenaga bidan memiliki pengetahuan yang cukup tentang 

bagaimana cara memelihara kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil serta anak 

balita. Bidan merupakan tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan 

baik pemerintah atau instansi lainnya, yang diberikan tugas, tanggungjawab, 

wewenang, dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan 

pelayanan kebidanan dan kesehatan reproduksi. Salah satu peran tenaga bidan 

adalah sebagai penyuluh dalam hal kesehatan gigi dan mulut balita dan ibu hamil 

(Warsito, 2000). 

 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tenaga kesehatan di Puskesmas 

I Melaya, terdapat total 43 jumlah tenaga bidan dan memiliki masa kerja serta 

pengalaman yang berbeda. Penulis tertarik melakukan penelitian mengenai 

gambaran tingkat pengetahuan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut serta 
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kebersihan gigi dan mulut pada bidan di Puskesmas I Melaya karen belum pernah 

dilakukan penelitian sebelumnya.  

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah 

penelitian yaitu “Bagaimanakah gambaran tingkat pengetahuan pemeliharaan 

kesehatan gigi dan mulut serta kebersihan gigi dan mulut pada bidan di 

Puskesmas I Melaya Tahun 2018?“ 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan pemeliharaan kesehatan 

gigi dan mulut serta kebersihan gigi dan mulut pada bidan di Puskesmas I Melaya 

Tahun 2018. 

2. Tujuan khusus 

a. Menghitung frekuensi bidan yang memiliki tingkat pengetahuan dengan 

kriteria baik sekali tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas I 

Melaya tahun 2018. 

b. Menghitung frekuensi bidan yang memiliki tingkat pengetahuan dengan 

kriteria baik tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas I 

Melaya tahun 2018. 

c. Menghitung frekuensi bidan yang memiliki tingkat pengetahuan dengan 

kriteria cukup tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas I 

Melaya tahun 2018. 
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d. Menghitung frekuensi bidan yang memiliki tingkat pengetahuan dengan 

kriteria kurang tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas I 

Melaya tahun 2018. 

e. Menghitung frekuensi bidan yang memiliki tingkat pengetahuan dengan 

kriteria gagal tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas I 

Melaya tahun 2018. 

f. Menghitung rata-rata tingkat pengetahuan pemeliharaan kesehatan gigi dan 

mulut bidan di Puskesmas I Melaya tahun 2018. 

g. Menghitung frekuensi bidan yang mempunyai nilai OHI-S dengan kriteria 

baik di Puskesmas I Melaya tahun 2018. 

h. Menghitung frekuensi bidan yang mempunyai nilai OHI-S dengan kriteria 

sedang di Puskesmas I Melaya tahun 2018. 

i. Menghitung frekuensi bidan yang mempunyai nilai OHI-S dengan kriteria 

buruk di Puskesmas I Melaya tahun 2018. 

j. Menghitung rata-rata OHI-S bidan di Puskesmas I Melaya tahun 2018. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan  dapat menambah wawasan tentang 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut bagi tenaga bidan terkait. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menambah wawasan tentang 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut bagi instansi terkait. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi acuan untuk penelitian 

lebih lanjut. 

 


