
 

  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengetahuan  

1. Pengertian pengetahuan  

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca 

indera manusia yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang. Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif 

mempunyai enam tingkatan yakni, tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi (Notoatmodjo, 2012). 

2. Tingkat pengetahuan  

Menurut Notoatmodjo (2012), pengetahuan mempunyai enam tingkatan 

yang tercakup dalam domain kognitif antara lain: 

a. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya, termasuk juga mengingat sesuatu yang spesifik dan seluruh badan 

yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima, oleh sebab itu, tahu merupakan 

tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang 

tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, 

mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya. 

b. Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan  sebagai  suatu  kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang obyek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut 
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secara benar. Orang yang telah paham terhadap obyek atau materi harus dapat 

menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya 

terhadap obyek yang dipelajari. 

c. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi di sini dapat 

diartikan sebagai aplikasi atau pengetahuan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, 

dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. 

d. Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

obyek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur 

organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat 

dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), 

membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya. 

e. Sintesis (synthesis)  

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

Dapat diartikan sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru 

dari formulasi-formulasi yang ada. 

f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau obyek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan 

pada suatu cerita yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang 

telah ada. 
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3. Cara memperoleh pengetahuan 

Cara memperoleh pengetahuan menurut Notoatmodjo (2012), sebagai 

berikut: 

a. Cara non ilmiah 

1) Cara coba salah (trial and error) 

Cara coba-coba ini dilakukan dengan menggunakan beberapa kemungkinan 

dalam memecahkan masalah, dan apabila kemungkinan tersebut tidak berhasil, 

dicoba kemungkinan yang lain. Terdapat kemungkinan kedua ini gagal pula maka 

dicoba lagi dengan kemungkinan ketiga, dan apabila kemungkinan ketika gagal 

dicoba kemungkinan keempat dan seterusnya, sampai masalah tersebut dapat 

terpecahkan. 

2) Cara kebetulan  

Penemuan kebenaran secara kebetulan terjadi karena tidak disengaja oleh 

orang yang bersangkutan. Salah satu contoh adalah penemuan enzim urease. 

3) Cara kekuasaan atau otoritas  

Sumber pengetahuan cara ini dapat berupa pemimpin-pemimpin 

masyarakat baik formal maupun informal, para pemuka agama, pemegang 

pemerintahan dan sebagainya. Dapat diartikan bahwa pengetahuan ini diperoleh 

berdasarkan pada pemegang otoritas, yakni orang yang mempunyai wibawa atau 

kekuasaan, baik tradisi, otoritas pemerintahan, otoritas pemimpin agama, maupun 

ahli ilmu pengetahuan atau ilmuan. Prinsip inilah, orang lain menerima pendapat 

yang dikemukakan oleh orang yang mempunyai otoritas tanpa terlebih dahulu 

menguji atau membuktikan kebenarannya, baik berdasarkan fakta empiris ataupun 

berdasarkan pendapat sendiri. 



 

8 

 

4) Berdasarkan pengalaman  

Pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai upaya memperoleh 

pengetahuan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman 

yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu. 

5) Cara akal sehat (Common sense)  

Akal sehat kadang-kadang dapat menemukan teori kebenaran. Sebelum 

ilmu pendidikan ini berkembang, para orang tua zaman dahulu agar anaknya mau 

menuruti nasehat orang tuanya atau agar anak disiplin, biasanya menggunakan cara 

hukuman fisik, misalnya seperti dijewer telinganya atau dicubit. Ternyata cara 

tersebut sampai sekarang berkembang menjadi teori, bahwa hukuman merupakan 

metode (meskipun bukan yang paling baik) bagi pendidikan anak-anak. 

6) Kebenaran melalui wahyu  

Ajaran agama adalah suatu kebenaran yang diwahyukan dari Tuhan melalui 

para  Nabi. Kebenaran ini harus diterima dan diyakini oleh pengikut-pengikut 

agama yang bersangkutan, terlepas dari apakah kebenaran tersebut rasional atau 

tidak, sebab kebenaran ini diterima oleh para Nabi adalah sebagai wahyu dan bukan 

karena hasil usaha penalaran atau penyelidikan manusia. 

7) Secara intuitif  

Kebenaran yang secara intuitif diperoleh manusia secara cepat melalui 

proses diluar kesadaran dan tanpa melalui proses penalaran atau berpikir. 

Kebenaran yang dapat diperoleh melalui intuitif sukar dipercaya karena kebenaran 

ini tidak hanya menggunakan cara-cara yang rasional dan yang sistematis. 

Kebenaran ini bisa diperoleh seseorang hanya berdasarkan intuisi atau suara hati. 
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8) Melalui jalan pikiran  

Manusia telah mampu menggunakan penalarannya dalam memperoleh 

pengetahuannya. Memperoleh kebenaran pengetahuan manusia telah menggunakan 

dalam pikirannya, baik melalui induksi maupun deduksi. 

9) Induksi  

Induksi adalah proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari 

pernyataanpernyataan khusus ke pernyataan yang bersifat umum. Hal ini berarti 

dalam berpikir induksi pembuatan kesimpulan tersebut berdasarkan 

pengalamanpengalaman empiris yang ditangkap oleh indera, kemudian 

disimpulkan ke dalam suatu konsep yang memungkinkan seseorang untuk 

memahami suatu gejala. Proses berpikir induksi itu beranjak dari hasil pengamatan 

indra atau hal-hal yang nyata, maka dapat dikatakan bahwa induksi beranjak dari-

hal-hal yang konkret kepada hal-hal yang abstrak. 

10) Deduksi  

Deduksi adalah pembuatan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan umum 

ke khusus. Berpikir dengan cara deduksi berlaku bahwa sesuatu yang dianggap 

benar secara umum, berlaku juga kebenarannya pada semua peristiwa yang terjadi. 

b. Cara ilmiah  

Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan pada dewasa ini 

lebih sistematis, logis, dan ilmiah. Cara ini juga bisa disebut metode penelitian 

ilmiah, atau lebih populer disebut metode penelitian (research methodology). 

4. Faktor- faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Menurut Wawan dan Dewi dalam Cahyaningrum dan Siwi (2018), 

pengetahuan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yaitu:  
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a. Faktor internal 

1) Pendidikan 

Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku 

seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan serta 

dalam pembangunan. Pada umumnya makin tinggi pendidikan seseorang makin 

mudah menerima informasi. Pendidikan dapat mempengaruhi cara pandang 

seseorang terhadap informasi baru yang diterimanya. Maka dapat dikatakan bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin mudah seseorang menerima 

informasi yang didapatnya. 

2) Pekerjaan 

Pekerjaan merupakan suatu cara mencari nafkah yang membosankan, 

berulang, dan banyak tantangan. Pekerjaan dilakukan untuk menunjang kehidupan 

pribadi maupun keluarga. Bekerja dianggap kegiatan yang menyita waktu. 

Pekerjaan berhubungan dengan informasi yang didapat sehingga berhubungan 

dengan pengetahuan seseorang. 

3) Umur 

Usia adalah umur individu yang terhitung mulai dari dilahirkan sampai 

berulang tahun, semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang 

akan lebih matang dalam berfikir. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan 

kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. 

b. Faktor eksternal 

1) Faktor lingkungan 

Lingkungan sekitar dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku 

individu maupun kelompok. Jika lingkungan mendukung ke arah positif, maka 
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individu maupun kelompok akan berperilaku positif, tetapi jika lingkungan sekitar 

tidak kondusif, maka individu maupun kelompok tersebut akan berperilaku kurang 

baik. Semakin banyak informasi tentang kesehatan yang masuk semakin banyak 

pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan. 

2) Sosial budaya 

Sistem sosial budaya yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi 

pengetahuan seseorang. Faktor  sosial  budaya  adalah  Sistem  yang ada pada 

masyarakat dapat mempengaruhi   sikap   dalam   menerima informasi  dan  

merupakan  bagian  hidup manusia    yang    paling    dekat    dengan kehidupan 

sehari-hari. 

Menurut Notoatmodjo dalam Cahyaningrum dan Siwi (2018), Sumber 

informasi adalah segala sesuatu yang menjadi perantara dalam menyampaikan 

informasi, mempengaruhi kemampuan dan semakin banyak sumber informasi yang 

diperoleh maka semakin banyak pengetahuan yang dimiliki. Media informasi untuk 

komunikasi massa terdiri dari media cetak yaitu surat kabar, majalah, buku, dan 

untuk media elektronik, yaitu radio, TV, film dan sebagainya. 

5. Pengukuran tingkat pengetahuan 

Pengukuran pengetahuan menurut Arikunto dalam Rismawan (2013) 

sebagai berikut: 

a.  Kategori baik, apabila pertanyaan dijawab dengan benar oleh responden 

sebanyak 76%-100%. 

b. Kategori cukup, apabila pertanyaan dijawab dengan benar oleh responden 

sebanyak 56%-75%. 
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c. Kategori kurang, apabila pertanyaan dijawab dengan benar oleh responden 

sebanyak  56%. 

Berdasarkan hasil penenelitian yang dilakukan oleh Abdat dan Ismail (2019) 

menunjukkan hasil test terhadap Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Karies 

Dentis pada Ibu Hamil di Posyandu Baiturrahman Kota Banda Aceh mendapatkan 

hasil yang paling banyak berada pada kriteria cukup yaitu 21 orang (67,7%), kriteria 

kurang yaitu 8 orang (25,8%), dan kriteria baik yaitu 2 orang (6,5%).  

 

B. Karies Gigi  

1. Pengertian karies gigi 

 Karies gigi adalah penyakit jaringan gigi yang ditandai dengan kerusakan 

jaringan, dimulai dari permukaan gigi meluas ke arah pulpa (Tarigan, 2012). Karies 

adalah kerusakan jaringan gigi hingga membentuk lubang. Kerusakan ini 

ditandai/diawali dengan tumbuhnya bercak putih pada permukaan gigi, yang lama 

kelamaan membentuk lubang (Kemenkes RI, 2012).  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi karies gigi 

a. Host (Gigi) 

Komponen dari gigi dan air ludah (saliva) yang meliputi : komposisi gigi, 

morphologi gigi, posisi gigi, pH saliva, kuantitas saliva, kekentalan saliva (Irma 

dan Intan, 2013). 

b. Mikroorganisme  

Komponen mikroorganisme yang ada dalam mulut yang mampu 

menghasilkan asam melalui peragian yaitu Streptococcus mutan, Laktobacillus   

(Irma dan Intan, 2013). 
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c. Makanan  

 Komponen makanan yang sangat berperan adalah makanan yang 

mengandung karbohidrat misalnya sukrosa dan glukosa yang dapat diragikan oleh 

bakteri tertentu dan membentuk asam (Irma dan Intan, 2013). 

d. Waktu  

 Menurut Kidd dalam Listrianah (2018) secara umum, karies dianggap 

sebagai penyakit kronis pada manusia yang berkembang dalam waktu beberapa 

bulan atau tahun. Adanya kemampuan saliva untuk mendepositkan kembali mineral 

selama berlangsungnya proses karies, menandakan bahwa proses karies tersebut 

terdiri atas perusakan dan perbaikan yang silih berganti. 

3. Klasifikasi karies gigi 

a. Karies berdasarkan stadium (kedalaman) menurut Tarigan (2012), yaitu:  

1) Karies superfisialis   

Karies Superfisialis merupakan karies yang baru mengenai email saja, 

sedangkan dentin belum terkena. 

2) Karies media  

Karies media merupakan karies yang sudah mengenai dentin, tetapi belum 

melebihi setengah dentin. 

3) Karies profunda  

Karies profunda merupakan karies yang sudah mengenai lebih dari setengah 

dentin dan kadang-kadang sudah mengenai pulpa.  

b. Karies berdasarkan lokasi 

Menurut G.V. Black dalam Tarigan (2012)   bahwa klasifikasi karies gigi 

dapat dibagi atas 5 kelas, yaitu : 
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1) Kelas I adalah karies yang terdapat pada bagian oklusal dari gigi premolar dan 

molar. Terdapat juga pada gigi anterior di foramen caecum. 

2) Kelas II adalah karies gigi yang terdapat pada bagian aproksimal gigi molar atau 

premolar, yang umumnya meluas sampai bagian oklusal.  

3) Kelas III adalah karies yang terdapat pada bagian aproksimal dari gigi depan, 

tetapi belum mencapai sepertiga incisal gigi. 

4) Kelas IV adalah karies yang terdapat pada bagian aproksimal dari gigi-gigi depan 

sudah mencapai sepertiga incisal dari gigi. 

5) Kelas V adalah karies yang mengenai bagian servikal gigi. 

4. Proses terjadinya karies gigi 

Menurut Putri, Herijulianti dan Nurjannah dalam Listrianah (2018), plak 

yang melekat erat pada permukaan gigi dan gingiva dan berpotensi cukup besar 

untuk menimbulkan penyakit pada jaringan keras gigi. Keadaan ini disebabkan 

karena plak mengandung berbagai macam bakteri dengan berbagai macam hasil 

metabolismenya. Bakteri streptococcus dan lactobacillus yang terdapat dalam plak 

yang melekat pada gigi akan memetabolisme sisa makanan yang bersifat kariogenik 

terutama yang berasal dari jenis karbohidrat yang dapat difermentasi, seperti 

sukrosa, glukosa, fruktosa dan maltosa. Gula ini mempunyai molekul yang kecil 

dan berat sehingga mudah meresap dan dimetabolisme oleh bakteri.  

Asam yang terbentuk dari metabolisme ini dapat merusak gigi, juga 

dipergunakan oleh bakteri untuk mendapat energi. Asam ini akan dipertahankan 

oleh plak di permukaan email dan mengakibatkan turunnya pH di dalam plak. Plak 

akan tetap bersifat asam selama beberapa waktu dan untuk kembali ke pH normal 

dibutuhkan waktu 30 sampai 60 menit. Seseorang yang sering dan terus menerus 
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mengkonsumsi gula, pHnya akan tetap dibawah pH normal dan mengakibatkan 

terjadinya demineralisasi dari permukaan email yang rentan, yaitu terjadinya 

pelarutan dari kalsium yang menyebabkan terjadinya kerusakan email sehingga 

terjadi karies. 

 

Gambar 1. Proses terjadinya karies gigi 

Sumber: (Putri, Herijulianti, dan Nurjanah, Ilmu Pencegahan Penyakit Jaringan 

Keras dan Jaringan Pendukung Gigi, 2009) 

 

5. Akibat karies gigi 

Gigi berlubang dapat menyebabkan rasa ngilu bila terkena makanan atau 

minuman dingin atau manis. Gigi berlubang jika dibiarkan tidak dirawat, lubang 

akan semakin besar dan dalam sehingga menimbulkan bau mulut, pusing, sakit 

berdenyut bahkan sampai mengakibatkan pipi menjadi bengkak                    

(Kemenkes RI, 2012) 

6. Pencegahan karies gigi  

Menurut Tarigan (2013), pencegahan karies gigi bertujuan untuk 

mempertinggi taraf hidup dengan memperpanjang kegunaan gigi di dalam mulut. 

Pencegahan karies gigi diklasifikasikan menjadi dua yaitu praerupsi dan 

pascaerupsi. 
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a. Praerupsi 

Tindakan ini ditunjukan demi kesempurnaan struktur email dan dentin atau 

gigi pada umumnya. Seperti diketahui, yang mempengaruhi pembentukan dan 

pertumbuhan gigi kecuali protein untuk pembentukan matriks gigi, juga terutama 

vitamin (A, C, D) dan zat mineral (Ca, P, F, Mg) yang mempengaruhi atau 

menentukan kekuatan dan kekerasan gigi. Tindakan pencegahan sebelum terjadinya 

pengapuran pada gigi bayi, ibu hamil dapat diberi makanan yang mengandung 

unsur-unsur yang dapat menguatkan email dan dentin.  

b. Pascaerupsi 

1) Pengaturan diet  

Isi dari diet yang merupakan faktor yang berperan secara kariogenik, harus 

dapat diperkirakan sehingga dapat merekomendasikan diet pengganti. Diet 

pengganti diperlukan untuk mengurangi karbohidrat, namun pengaturan diet jangka 

panjang sulit untuk dilakukan.  

2) Kontrol plak  

Menjaga kebersihan rongga mulut dapat dilakukan dengan menyikat gigi, 

diikuti dengan pemberian obat-obatan pencegahan seperti fluoride  dan 

chlorhexidine, jika diperlukan dapat menggunakan benang gigi.  

3) Penggunaan fluor 

  Adapun usaha-usaha yang dilakukan antara lain adalah meningkatkan 

kandungan fluoride dalam diet, menggunakan fluoride dalam air minum, 

pengaplikasian langsung pada permukaan gigi, atau ditambahkan dalam pasta gigi. 

4) pH mulut rendah 

Makanan atau minuman yang harus diperhatikan adalah asupan asam dari 
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luar. Biasanya ini didapat dari minuman karbohidrat dan jus buah. Kondisi 

permukaan gigi berperan pada proses demineralisasi. Sebagai tambahan, jika  

dilakukan penyikatan gigi setelah pemaparan cairan tersebut, akan terjadi erosi gigi 

pada permukaan gigi yang telah terdemineralisasi. Gula pengganti pada cairan 

tersebut tidak menunjukkan hasil yang signifikan oleh karena pH yang rendah.  

5) Kekurangan cairan saliva 

  Kekurangan cairan saliva biasanya merupakan hasil dari penurunan sekresi 

saliva. Hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi yaitu aplikasi fluor secara 

topical, aplikasi gel chlorhexidine, penggunaan ion kalsium dan fosfat.  

6) Kontrol bakteri   

  Ada sejumlah besar obat kumur terapeutik yang dirancang untuk 

mengurangi populasi bakteri oral yakni bahan yang mengandung chlorhexidine 

glukonate.  

7) Penutupan fissure 

  Penutupan fissure adalah sebuah tindakan protektif yang terbukti baik untuk 

mencegah perkembangan lesi karies fissure pada anak-anak.  

7. Perawatan karies gigi 

 Menurut Afrilina dan Gracinia (2007), tindakan awal untuk perawatan 

karies gigi, lubang kecil pada gigi sebaiknya segera ditambal. Gigi yang tidak 

segera ditambal proses bertambah besarnya lubang pada gigi akan terus 

berlangsung. Lubang tersebut tidak dapat menutup sendiri secara alamiah, tetapi 

perlu dilakukan penambalan oleh dokter gigi. 
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C. 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. Kehamilan yang direncanakan, 

akan memberi rasa bahagia dan penuh harapan, tetapi di sisi lain diperlukan 

kemampuan bagi wanita untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi selama 

kehamilan, baik perubahan yang bersifat fisiologis maupun psikologis. Selama 

pertumbuhan dan perkembangan kehamilan dari minggu ke minggu atau dari bulan 

ke bulan, terjadi perubahan pada fisik dan mental ibu hamil (Fatimah dan 

Nuryaningsih, 2017).    

Perubahan ini 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 lambung sehjngga asam lambung meningkat dan menimbulkan rasa 

mual hingga muntah jika adaptasi ibu tidak kuat. Bahkan ada yang sampai tidak 

mampu lagi menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, misalnya memasak, 

mencuci, mandi, makan, bahkan harus istirahat di tempat tidur hingga ada yang 

dirawat di rumah sakit. Ibu hamil yang mampu beradaptasi dengan perubahan 

keseimbangan hormon ini, perasaan mual tidak begitu dirasakan, mereka dapat 

melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti saat tidak hamil (Fatimah dan  

Nuryaningsih, 2017). 
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2. Kesehatan gigi dan mulut ibu hamil  

Selama kehamilan terjadi perubahan pada rongga mulut terkait dengan 

perubahan hormonal, perubahan pola makan, perubahan perilaku dan berbagai 

keluhan seperti ngidam, mual, muntah. Wanita hamil menjadi sangat rentan 

terhadap penyakit gingiva dan periodontal akibat dari kebiasaan mengabaikan 

kebersihan gigi dan mulut. Perubahan pada kehamilan juga berdampak pada 

kualitas hidup ibu hamil. Ibu hamil menjadi kelompok yang memerlukan perhatian 

khusus berkaitan dengan kesehatan mulut mereka dan kesehatan calon bayi mereka. 

Ibu hamil harus menyadari pentingnya menjaga kesehatan mulut dan mengonsumsi 

makanan yang mengandung vitamin selama kehamilan untuk dirinya sendiri serta 

janin yang dikandung, sehingga dapat menghindari terjadinya penyakit mulut 

seperti karies gigi, gingivitis, sariawan dan lainnya yang dapat mempengaruhi 

kehamilan (Anggraini dan Andreas, 2015). 

3. Karies gigi pada ibu hamil  

Kehamilan tidak langsung menyebabkan gigi berlubang. Meningkatnya gigi 

berlubang atau menjadi lebih cepatnya proses gigi berlubang yang sudah ada pada 

masa kehamilan lebih disebabkan karena perubahan lingkungan di sekitar gigi dan 

kebersihan mulut yang kurang. Faktor-faktor yang dapat mendukung lebih cepatnya 

proses gigi berlubang yang sudah ada pada wanita hamil karena pH saliva wanita 

hamil lebih asam jika dibandingkan dengan yang tidak hamil dan konsumsi makan-

makanan kecil yang banyak mengandung gula. Rasa mual dan muntah membuat 

wanita hamil malas memelihara kebersihan rongga mulutnya, akibatnya serangan 

asam pada plak yang dipercepat dengan adanya asam dari mulut karena mual atau 

muntah tadi dapat mempercepat proses terjadinya gigi berlubang.  
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Gigi berlubang dapat menyebabkan rasa ngilu bila terkena makanan atau 

minuman dingin atau manis. Bila dibiarkan tidak dirawat, lubang akan semakin 

besar dan dalam sehingga menimbulkan bau mulut, pusing, sakit berdenyut bahkan 

sampai mengakibatkan pipi menjadi bengkak (Kemenkes RI, 2012). 

4. Tindakan pencegahan kerusakan gigi ibu hamil  

Menurut Kemenkes RI (2012) ada beberapa hal yang perlu ditekankan 

kepada ibu hamil dalam pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut agar terhindar dari 

penyakit gigi dan mulut selama masa kehamilan, yaitu: 

a. Bila ibu hamil mengalami muntah-muntah, segera bersihkan mulut dengan 

berkumur-kumur. 

b. Mengatur pola makan sesuai dengan pedoman gizi seimbang atau angka 

kecukupan gizi dan membatasi makanan yang mengandung gula. 

c. Menyikat gigi secara teratur dan benar minimal 2x sehari, pagi setelah sarapan 

dan malam sebelum tidur. 

d. Memeriksakan keadaan rongga mulut ke dokter gigi karena kunjungan ke 

dokter gigi pada masa kehamilan bukanlah merupakan hal yang kontra indikasi. 
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