
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

MenurutUndang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009, Kesehatan 

merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.  

Kesehatan merupakan bagian terpenting dari dalam kehidupan manusia, sehat 

secara jasmani dan rohani(Kemenkes RI, 2009). Menurut Malik dalam Yulianti 

(2019), kesehatan yang perlu diperhatikan selain kesehatan tubuh adalah 

kesehatan gigi dan mulut, karena kesehatan gigi dan mulut dapat mempengaruhi 

kesehatan tubuh secara menyeluruh. 

Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian dari kesehatan tubuh yang 

tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, sebab kesehatan gigi dan mulut 

akan mempengaruhi kesehatan tubuh lain. Pemeliharaan kebersihan gigi dan 

mulut merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut. 

Seseorang dikatakan sehat tidak hanya tubuhnya melainkan juga sehat gigi dan 

rongga mulutnya, sehingga kesehatan gigi dan mulut sangat menunjang kesehatan 

tubuh seseorang (Adelia, Suyatmi, dan Yuniarly, 2017).  

Kesehatan gigi dan mulut sering kali menjadi prioritas yang kesekian bagi 

sebagian orang. Gigi dan mulut merupakan “Pintu Gerbang” masuknya kuman 

dan bakteri sehingga dapat mengganggu kesehatan organ tubuh lainnya 

(Munadirah, 2017). Data Riset Kesehatan Dasar(Riskesdas) (2018),menunjukan 

penduduk Indonesia yang mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut sebesar 



2 
 

57,6% dan di Provinsi Bali yang mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut 

sebesar 58,4% (Kemenkes RI, 2018). 

Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil tahu seseorang 

terhadap obyek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan 

sebagainya), sehingga menghasilkan pengetahuan setelah melakukan pengindraan 

sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap obyek. 

Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indra pendengaran dan 

indra penglihatan. Pengetahuan seseorang terhadap obyek mempunyai intensitas 

atau tingkat yang berbeda-beda (Ekawati, Taadi, dan Marjana, 2017). 

Perilaku kesehatan gigi meliputi pengetahuan, sikap, dan tindakan yang 

berkaitan dengan sehat atau sakitnya gigi serta upaya pencegahannya. Rendahnya 

pengetahuan mengenai kesehatan merupakan faktor predisposisi dari perilaku 

kesehatan yang mengarah kepada timbulnya penyakit. Pengetahuan ini erat pula 

kaitannya dengan sikap seseorang tentang penyakit dan upaya pencegahannya. 

Penyebab timbulnya masalah kesehatan gigi dan mulut adalah faktor perilaku, 

salah satunya karena kurangnya pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut. 

Kurangnya pengetahuan seseorang tentang kesehatan gigi dan mulut akan 

berpengaruh terhadap timbulnya penyakit gigi dan mulut. Menjaga kebersihan 

gigi dan mulut merupakan langkah utama untuk mencegah timbulnya penyakit 

gigi dan mulut yang berasal dari sisa makanan (Ekawati, Taadi, dan Marjana, 

2017).Hasil penelitian Muhammad (2014) yang dilakukan pada 96 pasien di Poli 

Gigi Puskesmas Kuta Malaka Aceh Besar dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

adalah salah satu faktor pendukung yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang 

dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. 
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Menurut Rani dalam Arini, Pietoyo, dan Widagdo(2011), dalam hal 

menjaga kebersihan gigi dan mulut banyak orang lalai dan bahkan tidak 

memperdulikan kebersihan gigi dan mulutnya. Akibatnya gigi menjadi kotor dan 

tidak sehat. Masalah awal yang sering timbul akibat kelalaiannya adalah banyak 

terdapat karang gigi pada giginya. Karang gigi adalah suatu endapan keras yang 

terletak pada permukaan gigi berwarna mulai dari kekuning-kuningan, kecoklat-

coklatan, sampai dengan kehitam-hitaman dan mempunyai permukaan kasar. 

Terbentuknya karang gigi dapat terjadi pada semua orang dan prosesnya tidak 

dapat dihindari namun dapat dikurangi. 

Ibu hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan akan penyakit gigi 

dan mulut. Pada masa kehamilan terjadi perubahan-perubahan pada ibu hamil 

seperti perubahan hormon pada ibu, perubahan hormon pada saat kehamilan 

sangat mempengaruhi kondisi rongga mulut ibu hamil. Perubahan hormon ini 

seringkali disertai dengan adanya faktor lokal yang ada di rongga mulut seperti 

plak dan karang gigi. Keadaan tersebut akan diperparah dengan adanya kondisi 

gigi dan mulut yang buruk sebelum kehamilan. Kadang-kadang pada ibu hamil 

juga disertai dengan perubahan sikap, keadaan jiwa ataupun tingkah laku. Pada 

wanita hamil, biasanya dapat terjadi perubahan  fisiologis seperti  penambahan 

berat badan, terjadi penurunan pH saliva dan perubahan psikis seperti morning 

sickness (rasa mual dan ingin muntah terutama pada waktu pagi hari), rasa lesu, 

lemas dan terkadang hilang selera makan dan perubahan tingkah laku diluar 

kebiasaan sehari-hari seperti ngidam dan sebagainya. Keadaan tersebut 

menyebabkan ibu hamil sering kali mengabaikan kebersihan dirinya, termasuk 
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kebersihan giginya, sehingga kelompok ibu hamil sangat rawan atau peka 

terhadap penyakit gigi dan mulut (Kemenkes RI, 2012). 

Hasil penelitian Moawed dkk (2014), yang dilakukan pada ibu hamil di 

Arab Saudi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pengetahuan ibu hamil 

terhadap pentingnya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut selama kehamilan 

adalah rendah. Banyak ibu hamil tidak peduli dengan dampak buruk dari tidak 

memelihara kesehatan gigi dan mulut terhadap kehamilan.Hasil penelitian 

Kristiana (2019), yang dilakukan pada ibu hamil yang berkunjung ke Puskesmas 

Abang I Kabupaten Karangasem dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut ibu hamil adalah kurang. Hasil penelitian 

Yulianti (2019), yang dilakukan pada ibu hamil yang berkunjung ke Puskesmas 

Pembantu Dauh Puri Denpasar Barat dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

tentang cara memelihara kebersihan gigi dan mulut ibu hamil adalah cukup. Hal 

ini menunjukan bahwa sebagian besar ibu hamil hanya fokus terhadap 

kehamilannya dan kurang memperhatikan kesehatan gigi dan mulutnya. 

Hasil penelitian Adelia, Suyatmi, dan Yuniarly(2017), yang dilakukan pada 

35 ibu rumah tangga RT 02 Desa Ngawen Pancurwening Wonosobo Jawa Tengah 

dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang karang gigi pada ibu rumah tangga 

adalah baik, namun masih ada ibu rumah tangga yang memiliki pengetahuan 

kurang mengenai karang gigi. Hasil penelitian Ekawati, Taadi, dan 

Marjana(2017),yang dilakukan pada 40 orang anggota Karang Taruna di Dusun 

Sengir Sumberharjo Prambanan Sleman dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

tentang karang gigi pada anggota Karang Taruna adalah baik, namun masih ada 

anggota karang taruna yang memiliki pengetahuan kurang mengenai karang gigi.  
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Data ibu hamil yang ada di Kabupaten Buleleng pada bulan Januari tahun 

2021 terdapat sebanyak 30 orang ibu hamil. Data ini diperoleh dari hasil 

pengkajian keluarga pada saat melakukan kegiatan KKN IPE Kelompok 13  

Buleleng II. Berdasarkan hasil kegiatan KKN IPE kelompok 13 Buleleng II tahun 

2021, hanya 23% ibu hamil yang pernah mengunjungi pelayanan kesehatan gigi 

dan mulut untuk membersihkan karang gigi.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai Pengetahuan Tentang Karang Gigi Pada Ibu 

Hamil Di Kabupaten Buleleng Tahun 2021. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut: “Bagaimanakahpengetahuan tentang karang gigi pada 

ibu hamil di Kabupaten Buleleng tahun 2021?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan 

tentang karang gigi pada ibu hamil di Kabupaten Buleleng tahun 2021. 

2. Tujuan khusus 

a. Menghitung frekuensi pengetahuan tentang karang gigi dengan kriteria baik, 

cukup, dan kurang pada ibu hamil di Kabupaten Buleleng tahun 2021. 

b. Menghitung frekuensi pengetahuan tentang karang gigi dengan kriteria baik, 

cukup, dan kurang pada ibu hamil di Kabupaten Buleleng tahun 2021, 

berdasarkan tingkat pendidikan. 
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c. Menghitung modus pengetahuan tentang karang gigi pada ibu hamil di 

Kabupaten Buleleng tahun 2021. 

d. Mengitung rata-rata pengetahuan tentang karang gigi pada ibu hamil di 

Kabupaten Buleleng tahun 2021. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Dapat menambah wawasan bagi peneliti tentang pengetahuan tentang karang 

gigi pada ibu hamil di Kabupaten Buleleng tahun 2021. 

2. Dapat menambah pengetahuan responden tentang karang gigi pada ibu hamil 

di Kabupaten Buleleng tahun 2021. 

3. Hasil penelitian dapat dijadikan data awal danmasukan untuk penelitian lebih 

lanjut. 

 


