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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, sehat 

secara jasmani dan rohani, tidak terkecuali pada ibu hamil. Kesehatan gigi dan 

mulut merupakan bagian dari kesehatan secara menyeluruh, karenanya 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang baik dan benar sangat mendukung 

terwujudnya kesehatan gigi dan mulut termasuk kesehatan ibu hamil pada 

umumnya (Kemenkes R.I., 2012). 

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah bagian integral dari pelayanan 

kesehatan dalam upaya pencapaian pemerataan, jangkauan dan peningkatan mutu 

pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Namun, kesehatan gigi dan mulut sering 

menjadi prioritas yang kesekian bagi sebagian orang. Padahal seperti yang kita 

ketahui, gigi dan mulut merupakan pintu gerbang masuknya bakteri sehingga 

dapat menggangu kesehatan organ tubuh lainnya (Lestari dan Atmati, 2016). 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (2013) menunjukkan bahwa prevalensi 

masalah kesehatan gigi dan mulut di Indonesian adalah 25,9%. Penduduk yang 

mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut tentu saja termasuk ibu hamil. Ibu 

hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan akan penyakit gigi dan mulut. 

Beberapa penelitian menyatakan bahwa tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku 

ibu hamil dapat berpengaruh kesehatan gigi dan mulut (Pra Setyawati, dkk. 2017). 

Perubahan hormonal pada ibu hamil menimbulkan berbagai keluhan seperti 

mual, muntah dan termasuk keluhan sakit gigi dan mulut. Meningkatkan kesehatan 

ibu hamil yang diupayakan dapat mencapai pada tahun 2030 merupakan tantangan 
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utama dalam pembangunan kesehatan di seluruh dunia yaitu memperbaiki dan 

meningkatkan kesehatan ibu hamil dengan cara memperbaiki gizi seimbang selama 

kehamilan. Di samping itu menjaga kesehatan gigi dan mulut selama kehamilan 

sangat penting dikarenakan kebersihan gigi dan mulut yang buruk pada ibu hamil 

dapat memberi efek terhadap janin seperti bayi prematur dan berat badan lahir 

rendah (Kemenkes R.I., 2013). 

Menurut Riset Kesehatan Dasar (2018) menyatakan bahwa penduduk 

Indonesia yang mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut sebesar 57,6% dan di 

Provinsi Bali yang mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut sebesar 58,8%, 

yang salah satunya diderita oleh ibu hamil. Hasil Riset Kesehatan Dasar (2013) 

menyatakan 23,4% penduduk Indonesia menderita penyakit gigi dan mulut dengan 

prevalensi penyakit periodontal sebesar 70%. Secara nasional menunjukkan bahwa 

masyarakat menyikat gigi setiap hari pada waktu mandi pagi atau sore sebesar 

90,7%, hanya 12,6% yang menyikat gigi sesudah makan pagi dan 28,7% sebelum 

tidur malam (Applonia, Priyono, Widyanti, 2014).  

Menurut Riset Kesehatan Dasar (2013) dalam Riga (2018) diketahui bahwa 

sebesar 24% penduduk Bali mempunyai masalah gigi dan mulut dalam 12 bulan, 

untuk kelompok umur 5-9 tahun sebesar 27,7% dan kelompok umur 10-14 sebesar 

22,4%. Untuk karies aktif kelompok umur 12 s/d 14 tahun, prevalensi karies aktif 

sebesar 20,7% sedangkan kelompok umur 15 s/d 24 tahun, prevalensi karies aktif 

sebesar 53,3%. Prevalensi penduduk yang bermasalah kesehatan gigi dan mulut di 

Kabupaten Buleleng sebesar 22,2 % (Kemenkes R.I., 2013).  

Menurut WHO (2010) dalam Achjar, KAH. (2021) menyatakan bahwa 

Kuliah Kerja Nyata Interprofessional Education (KKN IPE) merupakan salah satu 
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bentuk pembelajaran bagi mahasiswa untuk berkoordinasi diantara berbagai profesi 

dalam menangani suatu masalah.  

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 35 KK binaan di wilayah 

KKN IPE Buleleng I tahun 2021, tentang data keluarga khususnya pada kesehatan 

gigi dan mulut, didapatkan bahwa 3% atau 1 KK yang menyikat gigi satu kali 

sehari, 20% atau 7 KK tidak mengganti sikat gigi setiap 3 bulan sekali,  3% atau 1 

KK yang tidak menyikat gigi dengan sikat dan pasta gigi, serta dari 8 KK yang 

berkunjung ke dokter gigi terdapat 50% atau 4 KK yang berkunjung karena gigi 

berlubang. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti gambaran pengetahuan 

tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di wilayah KKN 

IPE Buleleng I tahun 2021. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat disusun rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut : “Bagaimana gambaran pengetahuan tentang 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di wilayah KKN IPE 

Buleleng I  tahun 2021 ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum peneliatian adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan 

tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di wilayah KKN 

IPE Buleleng I tahun 2021. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Menghitung persentase ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan tentang 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut di wilayah KKN IPE Buleleng I tahun 2021 

dengan kategori baik. 

b. Menghitung persentase ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan tentang 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut di wilayah KKN IPE Buleleng I tahun 2021 

dengan kategori cukup. 

c. Menghitung persentase ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan tentang 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut di wilayah KKN IPE Buleleng I tahun 2021 

dengan kategori kurang. 

d. Menghitung rata-rata pengetahuan ibu hamil tentang pemeliharaan kesehatan 

gigi dan mulut di wilayah KKN IPE Buleleng I tahun 2021. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil serta diharapkan 

bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya termasuk perguruan tinggi atau 

lembaga pendidikan lainnya, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memahami 

dan peduli terhadap kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi responden 

 Dapat bermanfaat bagi ibu hamil di  wilayah KKN  IPE  Buleleng I  dalam  
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mengetahui gambaran pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut 

sehingga dapat lebih memperhatikan kesehatan gigi dan mulut. 

b. Bagi institusi kesehatan 

  Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi tenaga 

kesehatan terkait dalam perencanaan program kesehatan gigi dan mulut. 

c. Bagi penulis 

  Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi mahasiswa Jurusan 

Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Denpasar tentang pengetahuan pemeliharaan 

kesehatan gigi dan mulut serta dapat digunakan sebagai data awal untuk penelitian 

lebih lanjut. 

 


