
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Pengetahuan  

1. Pengertian pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan umumnya 

datang dari penginderaan yang terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera 

pengelihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Pengetahuan merupakan 

ranah yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Pengetahuan 

merupakan suatu domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seorang 

(overt behavior). Dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari 

oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh 

pengetahuan (Notoatmodjo, 2011).  

2. Tingkatan pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2011), menyebutkan bahwa pengetahuan yang 

dicakup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkat, yaitu : 

a. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya, termasuk juga mengingat kembali suatu yang spesifik dari seluruh 

bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima dengan cara 

menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, dan sebagainya. 
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b. Memahami (comprehention) 

Memahami dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasi materi 

tersebut secara benar. Seseorang yang telah paham terhadap objek atau materi harus 

dapat menjelaskan, menyebutkan, menyimpukan, meramalkan, dan sebagainya 

terhadap objek yang dipelajari. 

c. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi yang sebenarnya. 

d. Analisis (analysis) 

Analisis dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjabarkan suatu 

materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam 

struktur organisasi tersebut yang masih ada kaitannya antar satu dengan yang lain 

dapat ditunjukkan dengan menggambarkan, membedakan, mengkelompokkan dan 

sebagainya. 

e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis merupakan suatu kemampuan untuk menjabarkan atau 

menghubungakan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap 

suatu materi atau objek.  
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3. Cara memperoleh pengetahuan  

Menurut Kholid (2012), cara memperoleh pengetahuan dapat 

dikelompokkan menjadi 2 yaitu, cara tradisional atau non ilmiah dan cara modern 

atau ilmiah. 

a. Cara tradisional atau non ilmiah 

Cara tradisional ini dipakai untuk memperoleh kebenaran pengetahuan, 

sebelum ditemukannya metode ilmiah atau metode yang secara sistematik dan 

logis. Cara-cara tradisional atau non ilmiah ini terdiri dari : 

1) Cara coba salah (trial and error) 

Cara coba salah ini dilakukan dengan menggunakan kemungkinan dalam 

memecahkan masalah, apabila kemungkinan tersebut tidak berhasil maka dicoba 

kemungkinan lain, apabila kedua ini gagal maka dicoba kembali dengan 

kemungkinan yang ketiga, dan apabila kemungkinan ketiga ini gagal dicoba dengan 

kemungkinan keempat dan seterusnya sampai masalah tersebut dapat dipecahkan, 

itulah sebabnya cara ini disebut metode trial (coba) dan error (gagal atau salah) atau 

metode salah/coba-coba. 

2) Cara kekuasaan atau otoritas 

Prinsip ini adalah dimana orang lain menerima pendapat yang dikemukakan 

oleh orang yang mempunyai otoritas tanpa terlebih dahulu menguji atau 

membuktikan kebenarannya yang baik berdasarkan fakta empiris atau berdasarkan 

penalaran sendiri. Orang yang menerima pendapat menganggap bahwa apa yang 

dikemukanan orang yang mempercayai otoritas selalu benar. Para pemegang 

otoritas, baik pemimpin pemerintah, tokoh agama, maupun ahli pengetahuan pada 

prinsipnya mempunyai mekanisme yang sama di dalam penemuan pengetahuan. 
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3) Berdasarkan pengalaman pribadi 

Semua pengalaman pribadi tersebut dapat menjadi sumber kebenaran dari 

pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan mengulang kembali pengalaman yang 

diperoleh. Pengalaman pribadi tidak selalu dapat menuntut seseorang untuk dapat 

menarik kesimpulan dengan benar sehingga untuk dapat menarik kesimpulan dari 

pengalaman diperlukan pikiran yang kritis dan logis.  

4) Metode jalan pikiran 

Cara berpikir manusia ikut berkembang sejalan dengan perkembangan 

kebudayaan, manusia telah mampu menggunakan penalarannya dalam memperoleh 

pengetahuan. 

b. Cara modern atau ilmiah 

Cara modern dalam memperoleh pengetahuan pada saat ini sudah lebih 

sistematis, logis, dan ilmiah. Cara ini disebut dengan “metode penelitian ilmiah” 

atau lebih populernya disebut dengan metode penelitian. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Menurut Wawan dan Dewi (2011), dalam mendapatkan pengetahuan 

seseorang akan mendapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

yang mereka dapat. Faktor tersebut terdiri dari dua kategori yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal yaitu : 

a. Faktor internal 

Faktor internal terdiri dari beberapa aspek yang berada pada diri individu 

masing-masing yaitu : 

1) Umur, umur seseorang sangat mempengaruhi pengetahuan dalam hal 

pemahaman terhadap informasi yang ada, dengan semakin bertambahnya usia 
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seseorang maka semakin berkembang daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga 

pengetahuan yang diperoleh semakin baik. Umur manusia dapat dibagi menjadi 

beberapa rentang atau kelompok yang menggambarkan tahap pertumbuhan 

manusia tersebut, pembagian kelompok umur menurut Muchammad dan Juniati 

(2017) yaitu : 

a) Masa balita  : 0-5 tahun 

b) Masa kanak-kanak : 6-11 tahun 

c) Masa remaja awal : 12-16 tahun 

d) Masa remaja akhir : 17-25 tahun 

e) Masa dewasa awal : 26-35 tahun 

f) Masa dewasa akhir : 36-45 tahun 

g) Masa lansia awal : 46-65 tahun 

h) Masa manula    : ≥ 65 tahun 

2) Pendidikan, pendidikan adalah suatu kegiatan atau proses pembelajaran untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan pola pikir seseorang. Tingkat 

pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan 

memahami pengetahuan, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin baik 

pula pengetahuannya. Menurut UU Republika Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

dalam Nur Kholis (2014), tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan dapat 

dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu pendidikan dasar (SD dan SMP), pendidikan 

menengah (SMA/SMK/MA), dan pendidikan tinggi (Diploma, Sarjana, Magister) 

3) Pekerjaan, pekerjaan adalah keburukan yang harus dilakukan terutama untuk 

menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Lingkungan pekerjaan dapat 

menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara 
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langsung maupun secara tidak langsung dengan proses pertukaran informasi di 

lingkungan kerja. 

b. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal terdiri dari :  

1) Faktor lingkungan, merupakan suatu keadaan yang berada di dalam sekitar kita 

yang sangat berperan dalam pembentukan karakter seseorang. Lingkungan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, dimana 

seseorang dapat mempelajarai hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk 

tergantung pada sifat kelompoknya. Dalam lingkungan seseorang akan 

memperoleh pengalamn yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang. 

2) Sosial Budaya, sistem sosial dan budaya dalam masyarakat dapat 

mempengaruhi dari sikap dalam menerima informasi sehingga sosial budaya 

mempunyai pengaruh pada pengetahuan seseorang. Seseorang memperoleh suatu 

kebudayaan dalam hubungannya dengan orang lain maka seseorang mengalami 

suatu proses belajar dan memperoleh suatu pengetahuan.  

5. Kriteria tingkat pengetahuan 

 Menurut Nursalam (2008), tingkat pengetahuan dibagi menjadi tiga kriteria 

dengan nilai sebagai berikut : 

a. Tingkat pengetahuan baik  : nilai 76-100 

b. Tingkat pengetahuan cukup  : nilai 56-75 

c. Tingkat pengetahuan kurang  : nilai 0-56  
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B. Gingiva  

1. Pengertian gingiva (gusi) 

 Gingiva merupakan bagian dari jaringan periodontal yang paling luar. 

Gingiva sering kali dipakai sebagai indikator jika jaringan periodontal terkena 

penyakit. Hal ini disebabkan karena kebanyakan penyakit jaringan periodontal di 

mulai dari gingiva, kadang-kadang gingiva juga dapat menggambarkan keadaan 

alveolar yang berada dibawahnya (Putri, Herijulianti, dan Nurjannah, 2010). 

2. Bagian-bagian gingiva 

 Menurut Putri, Herijulianti, dan Nurjannah (2010), gingiva menjadi dua 

bagian yaitu gingiva cekat (attached gingiva) dan gingiva tidak cekat (unattached 

gingiva).  

a. Unattached gingiva (Free gingiva atau marginal gingiva) yaitu:  

Unattached gingiva atau dikenal juga sebagai free gingiva atau marginal 

gingiva merupakan bagian gingiva yang tidak melekat erat pada gigi, mengelilingi 

daerah leher gigi, membuat lekukan seperti kulit kerang. Unattached gingiva mulai 

dari arah mahkota sampai pertautan semento email.  

b. Attached gingiva/gingiva cekat yaitu:  

Gingiva cekat merupakan lanjutan dari marginal gingiva, meluas dari free 

gingiva groove sampai ke pertautan muko gingiva. Gingiva cekat ini melekat erat 

ke sementum mulai dari sepertiga bagian akar ke poriosteum tulang alveolar.  

3. Gambaran klinis gingiva sehat 

 Gambaran klinis gingiva sebagai dasar untuk mengetahui perubahan 

patologis yang terjadi pada gingiva. Menurut Putri, Herijulianti, dan Nurjannah 

(2010) gambaran klinis gingiva normal terdiri dari : 
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a. Warna gingiva normal umumnya berwarna merah jambu yang diakibatkan oleh 

adanya suplai darah dan derajat lapisan keratin epitelium serta sel-sel pigmen.  

b. Ukuran gingiva yang ditentukan oleh jumlah elemen seluler, interseluler dan 

suplai darah. Perubahan ukuran gingiva merupakan gambaran yang paling sering 

dijumpai pada penyakit periodontal. 

c. Kontur dan ukuran gingiva sangat bervariasi. Keadaan ini dipengaruhi oleh 

bentuk dan susunan gigi geligi pada lengkungnya, lokalisasi dan luas area kontak 

proksimal dan dimensi interdental gingiva oral maupun vestibular. Interdental 

papil menutupi bagian interdental gingiva sehingga tampak lancip. 

d. Gingiva melekat erat ke struktur dibawahnya dan tidak mempunyai lapisan 

submukosa sehingga gingiva tidak dapat digerakkan dan konsistensinya kenyal. 

e. Permukaan attached gingiva berbintik-bintik seperti kulit jeruk. Bintik- bintik 

ini biasanya disebut stippling. Stippling akan terlihat jelas apabila permukaan 

gingiva dikeringkan.   

 

C. Gingivitis  

1. Pengertian gingivitis 

 Menurut Haria, Fildzah, dan Kasuma (2013), gingivitis adalah proses 

peradangan yang mengenai jaringan lunak yang mengelilingi gigi tanpa adaya 

kehilangan pelekatan epitel penyatu sehingga perlekatannya belum mengalami 

perubahan. Gambaran klinis gingivitis adalah munculnya warna kemerahan pada 

margin gingiva dan terjadinya pembengkakan. Gingivitis dikenal dengan istilah 

gusi bengkak atau gusi yang meradang.  
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2. Penyebab terjadinya gingivitis 

 Penyebab gingivitis dibagi menjadi dua, yaitu penyebab utama dan 

penyebab sekunder. Penyebab utama gingivitis adalah penumpukan 

mikroorganisme yang membentuk suatu koloni kemudian membentuk plak gigi 

yang melekat pada tepi gingiva. Plak merupakan lapisan tipis biofilm yang 

mengandung bakteri, produk metabolisme bakteri, dan sisa makanan.  

 Penyebab sekunder gingivitis berupa faktor lokal dan faktor sistemik. Faktor 

lokal meliputi karies, restorasi yang gagal, tumpukan sisa makanan, gigi tiruan yang 

tidak sesuai, pemakaian alat orthodonsi dan susunan gigi geligi yang tidak teratur, 

sedangkan faktor sistemik meliputi defisiensi vitamin, faktor hormonal seperti 

pubertas, kehamilan dan monopouse, penyakit hematologis seperti leukimia dan 

anemia, gangguan psikologi dan obat-obatan yang menyebabkan hyperplasia 

gingiva non imflamatoris dan kontrasepsi hormonal (Diah, Trining, dan Nandia, 

2018).  

3. Macam-macam gingivitis 

a. Gingivitis marginalis kronis  

Menurut Rosad (2008), gingivitis merupakan suatu peradangan gingiva 

pada daerah margin yang banyak dijumpai pada anak, ditandai dengan perubahan 

warna, ukuran konsistensi, dan bentuk permukaan gingiva. Penyebab peradangan 

yang paling umum yaitu disebabkan oleh penimbunan bakteri plaque. Perubahan 

warna dan pembengkakan gingiva merupakan gambaran klinis terjadinya gingivitis 

marginalis kronis.  

b. Eruption gingivitis  
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Merupakan peradangan yang terjadi di sekitar gigi yang sedang erupsi dan 

berkurang setelah gigi tumbuh sempurna dalam rongga mulut, sering terjadi pada 

anak usia 6-7 tahun ketika gigi permanen mulai erupsi. Eruption gingivitis berkaitan 

dengan akumulasi plaque.  

c. Gingivitis Artefacta  

Peradangan karena perilaku yang sengaja melakukan cedera fisik dan 

menyakiti diri sendiri. Salah satu penyakit periodontal yang disebabkan oleh 

adanya cedera fisik pada jaringan gingiva disebut sebagai gingivitis artefakta yang 

memiliki varian mayor dan minor.  

Gingivitis artefakta minor merupakan bentuk yang kurang parah dan dipicu 

oleh iritasi karena kebiasaan menyikat gigi yang terlalu berlebihan. Kondisi ini juga 

dapat terjadi akibat menusuk gingiva dengan menggunakan jari kuku atau benda 

asing lainnya. 

Gingivitis artefakta mayor merupakan bentuk yang lebih parah, karena 

melibatkan jaringan periodontal. Perilaku ini berhubungan dengan gangguan 

emosional. Peradangan gingiva oleh karena perilaku mencederai diri sendiri terjadi 

pada anak-anak dibandingkan pada orang dewasa dan prevalensinya lebih banyak 

terjadi pada perempuan.  

d. Gingivitis gravidarum 

Merupakan gingivitis yang terjadi pada masa kehamilan karena terjadi 

perubahan hormonal yang ditandai dengan meningkatnya kadar hormon esterogen 

dan progesteron yang dapat merangsang pembentukan prostaglandin pada gingiva 

ibu hamil. Gingivitis kehamilan mempunyai gambaran klinis berupa marginal 

gingiva dan papila interdental yang berwarna merah terang sampai merah kebiruan, 
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permukaannya licin dan mengkilap, berkurangnya kekenyalan dan mudah berdarah. 

Perubahan yang jelas terlihat pada bulan kedua kehamilan, dan mencapai 

puncaknya pada bulan kedelapan, serta akan berkurang setelah melahirkan 

(Soulissa, 2014). 

4. Proses terjadinya gingivitis 

 Radang gusi atau gingivitis terjadi karena disebabkan oleh plak yang 

melekat pada permukaan gigi yang mengandung bakteri. Plak merupakan suatu 

endapan lunak yang tidak berwarna, melekat erat pada permukaan gigi dan 

terbentuk dari air liur, sisa makanan dan bakteri. Jika plak dibiarkan, setelah 72 jam 

akan menjadi karang gigi yaitu plak yang mengalami pengerasan dengan 

permukaan yang kasar sehingga merupakan tempat yang baik untuk berkumpulnya 

bakteri. Jika karang gigi ini tidak dibersihkan, maka akan terjadi kerusakan jaringan 

penyangga gigi tanpa merasakan sakit sehingga akan mengakibatkan terjadinya 

gusi meradang (Sariningsih, 2012). 

5. Tanda-tanda gingivitis 

 Menurut Koes Irianto (2015), gingivitis biasanya ditandai dengan tanda-

tanda sebagai berikut : 

a. Gusi tampak berwarna merang terang. 

b. Gusi terlihat bengkak 

c. Gusi mudah berdarah 

6. Akibat gingivitis 

Menurut Srigupta ( 2004 ), Gingivitis yang tidak segera ditangani maka 

dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :  
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a. Perdarahan pada mulut bisa dikarenakan begitu banyak faktor, gingivitis 

biasanya menyebabkan perdarahan pada gingiva yang sering dihiraukan atau sering 

dilalaikan.  

b. Periodontitis adalah keradangan yang menyerang jaringan periodontal yang 

lebih besar (ligament periodontal, cementum dan tulang alveolar). 

7. Pencegahan gingivitis 

Menurut Putri, Herijulianti, dan Nurjannah (2010), untuk mencegah 

terjadinya gingivitis, pertumbuhan bakteri dan plaque pada permukaan gigi jangan 

dibiarkan kesempatan untuk bertambah dan harus dihilangkan, sebenarnya tiap 

orang mampu, tetapi untuk melakukannya secara teratur dan berkesinambungan 

diperlukan kedisiplinan pribadi masing-masing, cara mencegah terjadinya 

gingivitis yaitu :  

a. Menjaga kebersihan mulut, yaitu; sikatlah gigi secara teratur pagi setelah 

sarapan dan malam sebelum tidur, serta gunakanlah dental floss untuk 

membersihkan sela-sela gigi. Fokuslah untuk menyikat gigi di dekat garis gusi, 

karena ditempat itulah biasanya terbentuk plak yang dapat memicu terjadinya 

peradangan pada gusi. 

b. Mengatur pola makan dengan cara memperbanyak mengkonsumsi makanan 

yang berserat dan berair serta mengurangi mengkonsumsi makanan yang manis dan 

mudah melekat. 

c. Periksalah gigi secara teratur ke pelayanan kesehatan gigi dan mulut minimal 

setiap 6 bulan sekali. 
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8. Perawatan gingivitis 

 Menurut Adi D. Tilong (2012), perawatan gingivitis terdiri dari : 

a. Mengonsumsi vitami C jika kekurangan Vitamin C 

b. Menghindari makanan dan minuman manis 

c. Flossing dengan benang gigi setelah makan 

d. Menghilangkan plak dan karang gigi 

e. Memperbaiki faktor yang mempengaruhi pertumbuhan plak. 

 

D. Kehamilan  

1. Ibu hamil 

Kehamilan merupakan suatu proses alamiah dan fisiologis. Setiap wanita 

yang memiliki organ reproduksi sehat, jika telah mengalami menstruasi dan 

melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang organ reproduksinya sehat, 

sangat besar kemungkinannya terjadi kehamilan. Pada ibu hamil terjadi perubahan 

pada fisik dan mental akibat adanya ketidakseimbangan hormon progesteron dan 

esterogen. Lamanya kehamilan normal terhitung dari saat proses fertilisasi hingga 

bayi lahir berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut 

kalender internasional. (Fatimah dan Nuryaningsih, 2017).  

Perubahan hormonal terjadi akibat adanya ketidakseimbangan hormon 

progesteron dan hormon estrogen, yakni hormon kewanitaan yang ada di dalam 

tubuh ibu sejak terjadinya proses kehamilan. Adanya ketidakseimbangan hormon 

ini akan merangsang asam lambung meningkat dan menimbulkan rasa mual hingga 

muntah jika adaptasi ibu tidak kuat. Pada ibu hamil yang mampu beradaptasi 

dengan perubahan keseimbangan hormon ini, perasaan mual tidak begitu dirasakan, 
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mereka dapat melaksanakan aktivitas sehari- hari seperti saat tidak hamil (Fatimah, 

Nuryaningsih, 2017). 

Usia ideal seorang wanita untuk hamil dan melahirkan adalah rentangan 20-

35 tahun karena pada umur ini disebut sebagai usia reproduksi sehat dan perlu 

didukung oleh status gizi yang baik. Kehamilan dibawah usia 20 tahun dapat 

menimbulkan banyak permasalahan karena bisa mempengaruhi organ tubuh seperti 

rahim, bahkan bayi bisa prematur dan berat bayi lahir rendah (BBLR). Sedangkan 

jika umur ibu yang lebih dari 35 tahun tinggi memiliki resiko untuk melahirkan 

karena bisa mengakibatkan bayi lahir tidak mendapat oksigen yang cukup yang 

akan menganggu perkembangan bayi hingga saat dewasa, terjadi komplikasi 

kehamilan dan tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan perdarahan dan 

persalinan terlalu dini (Prawirihardjo, 2009). 

2. Trimester kehamilan 

Menurut Kemenkes. RI., 2012, beberapa hal yang berkaitan dengan 

kesehatan gigi dan mulut sehingga perlu mendapat perhatian selama masa 

kehamilan yaitu:  

a. Trimester I (masa kehamilan nol sampai tiga bulan)  

Ibu hamil biasanya merasa lesu, mual, dan muntah ini menyebabkan 

terjadinya peningkatan suasana asam dalam mulut, ditambah dengan adanya 

peningkatan plaque karena malas memelihara kebersihan gigi dan mulut, maka 

akan cepet terjadi kerusakan gusi dan menyebabkan gingivitis. 

b. Trimester II (masa kehamilan empat sampai enam bulan)  

Masa ini ibu hamil kadang-kadang masih merasakan hal yang sama bulan-

bulan sebelumnya atau pada trimester I kehamilan. Biasanya pada masa ini 
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merupakan saat terjadinya perubahan hormon yang dapat menimbulkan kelainan 

dalam rongga mulut antara lain:  

1) Pembengkakan pada gusi, warna merah-kemerahan dan mudah berdarah 

apabila terkena sikat gigi. Keadaan ini jarang menimbulkan rasa sakit, tetapi dapat 

menjadi sumber untuk terjadinya peradangan sehingga timbul rasa sakit.  

2) Timbulnya benjolan pada gusi (antara dua gigi) terutama yang berhadapan 

dengan pipi. Keadaan ini warna gusi menjadi merah keunguan sampai merah 

kebiruan, mudah berdarah dan gigi terasa goyang, dapat membesar sehingga 

menutupi gusi.  

c. Trimester III (masa kehamilan tujuh sampai sembilan bulan)  

Pembengkakan pada gusi diatas mencapai puncaknya pada bulan ke tujuh 

dan kedelapan, keadaan ini akan hilang dengan sendirinya setelah melahirkan. 

Setelah persalinan hendaknya ibu tetap memelihara dan mempertahankan 

kesehatan rongga mulut, baik untuk ibunya sendiri maupun untuk bayinya. 

3. Faktor-faktor yang menyebabkan gingivitis pada ibu hamil 

Menurut Susanti (2003), terjadinya kehamilan dapat mempengaruhi 

kesehatan gigi dan mulut, keadaan ini terjadi karena : 

a. Peningkatan hormon estrogen dan progesteron selama kehamilan, yang 

dihubungkan pada peningkatan jumlah plaque yang melekat pada permukaan gigi, 

sehingga dapat menyebabkan terjadinya peningkatan respon inflamasi yang 

berlebihan terhadap terjadinya penumpukan plaque. Keadaan ini dapat 

menyebabkan terjadinya pregnancy gingivitis dan biasanya terjadi ada trimester 

kedua dan ketiga pada masa kehamilan, mengalami peningkatan pada bulan 

kedelapan dan mengalami penurunan pada bulan kesembilan.  
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b. Terjadinya iritasi pada gingiva yang membengkak dapat menyebabkan 

terjadinya pregnancy granuloma, yaitu pertumbuhan jaringan yang jinak yang akan 

menyusut dan menghilang setelah selesainya masa kehamilan.  

c. Kebersihan mulut yang cenderung diabaikan karena adanya rasa mual dan 

muntah dipagi hari (morning sickness) terutama pada masa awal kehamilan.  

4. Tindakan pencegahan kerusakan gigi ibu hamil 

Menurut Srigupta (2004), tindakan-tindakan pencegahan penyakit gigi dan 

mulut pada ibu hamil adalah:  

a. Hendaknya mengunjungi dokter gigi segera mungkin pada tahap kehamilan 

pertama untuk pemeriksaan yang teliti sehingga sebelumnya kebutuhan pengobatan 

dapat dilakukan dengan baik.  

b. Seorang dokter hendaknya menganjurkan cara diet yang sesuai untuk 

melingdungi ibu dan perkembangan janin. 

 


