
BAB I 

 PENDAHULUAN   

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun 

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomi. Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, sehat 

jasmani dan rohani (Notoatmodjo, 2012). Menurut Sariningsih (2012), kesehatan 

merupakan salah satu aspek yang sangat menunjang kualitas hidup yang lebih baik, 

termasuk di dalamnya peningkatan pemeliharaan di bidang kesehatan gigi dan 

mulut, mulai dari bayi saat lahir, balita, remaja hingga dewasa sampai usia lanjut 

karena setiap orang pasti membutuhkan gigi dan mulutnya untuk makan seumur 

hidup.  

 Kesehatan gigi dan mulut adalah keadaan sehat dari jaringan keras dan 

jaringan lunak gigi serta unsur-unsur yang berhubungan dalam rongga mulut yang 

memungkinkan individu makan, berbicara dan berinteraksi sosial tanpa disfungsi, 

gangguan estetik, dan ketidaknyamanan karena adanya penyakit, penyimpangan 

oklusi dan kehilangan gigi sehingga mampu hidup produktif secara sosial dan 

ekonomi (Kemenkes RI, 2012). Masalah utama kesehatan gigi dan mulut yang 

paling banyak dijumpai pada masyarakat adalah karies gigi dan penyakit 

periodontal (Soulissa, 2014). 

 Karies gigi adalah penyakit jaringan keras gigi ditandai dengan kerusakan 

jaringan, dimulai dari permukaan gigi kemudian meluas ke arah pulpa. Karies gigi 

dapat dialami oleh setiap orang dan juga dapat timbul pada satu permukaan gigi 
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atau lebih, serta dapat meluas ke bagian yang lebih dalam dari gigi, misalnya email 

ke dentin atau ke pulpa (Tarigan, 2013). 

 Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, menunjukkan 72,1% 

penduduk Indonesia mengalami karies pada gigi. Di Provinsi Bali menunjukkan 

41,1% penduduk yang mengalami masalah karies gigi. Sementara di Kota Denpasar 

terdapat 40,66% penduduk yang mengalami karies gigi (Kemenkes RI, 2018).  

 Menurut Budisuari, Oktarina, dan Mikjarab (2010), salah satu penyebab 

terjadinya karies gigi adalah perilaku waktu menyikat gigi yang salah karena 

dilakukan pada saat mandi pagi dan mandi sore dan bukan sesudah makan pagi dan 

menjelang tidur malam. Menurut Green dalam Notoatmodjo (2012), pengetahuan 

merupakan faktor pemicu dalam perubahan perilaku. Pada dasarnya perilaku 

seseorang dipengaruhi oleh pengetahuannya akan sesuatu hal. Pengetahuan atau 

kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan 

seseorang. Apabila suatu tindakan didasari oleh pengetahuan maka perilaku 

tersebut akan bersifat langgeng, sebaliknya apabila perilaku tersebut tidak didasari 

oleh pengetahuan dan kesadaran maka perilaku tidak akan berlangsung lama. Selain 

pengetahuan, keterampilan juga berperan dalam menjaga kebersihan gigi dan 

mulut.  

 Menurut Nasutian dalam Kusumawati (2019), keterampilan merupakan 

kemampuan mendasar yang terus dikembangkan hingga menjadi terlatih, 

sedangkan keterampilan menyikat gigi adalah kemampuan untuk mengerjakan atau 

melaksanakan tindakan menyikat gigi yang dilakukan dengan latihan agar 

mendapatkan pembersihan gigi yang baik. 
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 Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 menunjukkan bahwa 91,8% penduduk 

Bali sudah menyikat gigi setiap hari, yaitu: menyikat gigi saat mandi pagi atau sore 

sebanyak 64,0%, menyikat gigi setelah makan pagi sebanyak 5,7%, menyikat gigi 

sesudah bangun pagi sebanyak 6,9%, dan menyikat gigi sebelum tidur malam 

sebanyak 33,7%, namun yang menyikat gigi dengan benar yaitu: setelah makan 

pagi dan sebelum tidur malam hanya 4,1% (Kemenkes RI, 2013). Menurut 

Sukarsih, Silfia, dan Muliadi (2019), keterampilan menyikat gigi memiliki 

hubungan dengan status karies gigi. Keterampilan cara menyikat gigi yang baik 

lebih banyak terdapat pada responden yang memiliki status karies gigi rendah. 

 Menurut Profil Kesehatan Indonesia (2018) dalam Yuwansyah dan Nuraeni 

(2020), diketahui sebanyak 1.287.091 ibu hamil (24,3%) dari jumlah ibu hamil 

sebanyak 5.283.165 orang mengalami karies gigi. Kehamilan adalah peristiwa yang 

membahagiakan bagi seorang wanita di dalam pernikahan. Pada masa kehamilan 

terjadi beberapa perubahan baik secara fisik maupun fisiologis. Perubahan ini 

terjadi karena tubuh mempersiapkan diri untuk proses melahirkan serta untuk 

perkembangan janin (Soulissa, 2014).  

 Menurut Kemenkes RI (2012), pada masa awal kehamilan biasanya ibu 

hamil mengalami lesu, rasa mual, dan kadang-kadang sampai muntah. Lesu, mual, 

atau muntah ini menyebabkan terjadinya peningkatan suasana asam dalam mulut. 

Ketika hamil biasanya ibu hamil sering memakan makanan kecil yang banyak 

mengandung gula untuk mencegah mual pada trimester pertama. Rasa mual dan 

muntah terjadi karena adanya perubahan hormonal yaitu hormon estrogen dan 

progesteron membuat ibu hamil malas memelihara kebersihan rongga mulutnya, 
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akibatnya serangan asam pada plak yang dipercepat dengan adanya asam dari mulut 

karena mual dan muntah tadi mempercepat proses terjadinya karies gigi. 

 Menurut Notoatmodjo dalam Yuwansyah dan Nuraeni (2020), pengetahuan 

merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kejadian karies pada ibu 

hamil. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh secara alami maupun secara terencana 

yaitu melalui proses pendidikan. Dikarenakan pengetahuan yang baik akan 

menghasilkan pemahaman yang baik pula, sehingga ibu hamil yang mempunyai 

pengetahuan yang baik akan melakukan pencegahan yang baik terhadap karies gigi. 

Menurut Abdat dan Ismail (2019), semakin rendah pengetahuan ibu hamil semakin 

banyak jumlah karies gigi yang dimiliki. 

 Berdasarkan hasil pengkajian awal dengan ibu hamil di Kecamatan 

Denpasar Selatan pada saat kegiatan KKN IPE (Kuliah Kerja Nyata 

Interprofessional Education) Poltekkes Denpasar Tahun 2021, ibu hamil belum 

mengetahui tentang karies gigi karena hanya mendapatkan materi penyuluhan 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut secara umum, ibu hamil juga kurang 

mengetahui tentang keterampilan menyikat gigi, dan dari 40 ibu hamil di 

Kecamatan Denpasar Selatan  sebanyak 77%  ibu hamil tidak pernah memeriksakan 

kesehatan gigi dan mulut selama 3 bulan terakhir. Berdasarkan hal tersebut, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Gambaran Pengetahuan Tentang 

Karies Gigi Dan Keterampilan Menyikat Gigi Pada Ibu Hamil Di Kecamatan 

Denpasar Selatan Tahun 2021”.  

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

  Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan 

masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimanakah Gambaran Pengetahuan Karies 
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Gigi Dan Keterampilan Menyikat Gigi Pada Ibu Hamil di Kecamatan Denpasar 

Selatan Tahun 2021? ”  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

  Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran  

pengetahuan tentang karies gigi dan keterampilan menyikat gigi pada ibu hamil di 

Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2021. 

2. Tujuan khusus 

a. Menghitung frekuensi ibu hamil yang memiliki pengetahuan tentang karies gigi 

dengan kategori baik, cukup, dan kurang di Kecamatan Denpasar Selatan tahun 

2021. 

b. Menghitung rata-rata ibu hamil  yang memiliki pengetahuan tentang karies gigi 

di Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2021. 

c. Menghitung frekuensi ibu hamil yang memiliki keterampilan menyikat gigi 

dengan kategori sangat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan di Kecamatan 

Denpasar Selatan tahun 2021. 

d. Menghitung rata-rata ibu hamil yang memiliki keterampilan menyikat gigi di 

Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2021.  

e. Menghitung frekuensi ibu hamil yang memiliki keterampilan menyikat gigi 

sangat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan berdasarkan pengetahuan tentang 

karies gigi dengan kategori baik, cukup, dan kurang di Kecamatan Denpasar Selatan 

tahun 2021.  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan untuk mahasiswa Jurusan 

Kesehatan Gigi Denpasar tentang  karies gigi dan keterampilan menyikat gigi pada 

ibu hamil. 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Dinas Kesehatan 

setempat untuk bahan perencanaan bidang promosi kesehatan gigi, khususnya 

untuk ibu hamil. 

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk penelitian lebih lanjut.  


