
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Notoatmodjo (2010) dalam Masturoh dan Anggita (2018), 

pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 

pancaindra manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan 

raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. 

Pengetahuan pada dasarnya terdiri dari sejumlah fakta dan teori yang 

memungkinkan seseorang untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi. 

Menurut Undang – undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Kesehatan 

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

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif baik secara sosial dan ekonomis. 

Gigi dan Mulut merupakan pintu gerbang masuknya makanan yang diperlukan 

untuk kesehatan, tetapi dapat masuk juga bakteri dan virus melalui makanan dan 

minuman ke dalam rongga mulut (Sariningsih, 2012).  

Kesehatan Gigi dan mulut sering kali mejadi prioritas yang kesekian bagi 

sebagian orang. Padahal seperti yang kita ketahui, gigi dan mulut merupakan „pintu 

gerbang‟ masuknya kuman dan bakteri sehingga dapat mengganggu kesehatan 

organ tubuh lainnya (Kemenkes RI, 2014).  

Riset Kesehatan Dasar  (2013), menyatakan bahwa sebesar 24% penduduk 

Bali menpunyai masalah gigi dan mulut dalam 12 bulan terakhir, diantara yang 

bermasalah gigi dan mulut terdapat 38,8% yang menerima perawatan dan 

pengobatan dari tenaga medis. Kabupaten Gianyar 8,5% memiliki masalah gigi dan 
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mulut. Persentase menyikat gigi setiap hari di kabupaten Gianyar adalah 90,4%. 

Menyikat gigi setiap hari sesudah sarapan sebanyak 8,2 %. Menyikat gigi setiap 

hari sebelum tidur malam sebanyak 29,2%. Berperilaku benar menyikat gigi 

sebanyak 6,7%.  

Gangguan terhadap kesehatan rongga mulut dapat disebabkan berbagai hal. 

Salah satunya adalah perubahan hormon yang ada di tubuh. Perubahan hormon 

dapat terjadi karena beberapa hal salah satunya adalah gara – gara hamil. 

Kehamilan menyebabkan ketidak seimbangan beberapa hormon, misalnya estrogen 

dan progesterone. Ketidak seimbangan hormon yang terjadi selama kehamilan akan 

dapat menyebabkan gangguan pada gusi, lidah, bahkan gigi (Ferry dan Ageline, 

2018). 

Menurut Machfoedz (2006), sebagian besar ibu - ibu yang belum banyak 

memperoreh pengertian tentang kesehatan gigi dan mulut, ternyata malas menjaga 

higiena (kebersihan mulutnya). Malas bersikat gigi yang teratur dan dengan cara 

yang benar. Ibu hamil mengalami sifat yang rentan atau peka terhadap kesehatan. 

Oleh karena itu menjaga kesehatan pribadi dalam hal ini menjaga kesehatan gigi 

dan mulutnya harus menjadi perhatian. 

Menurut Ferry dan Ageline (2018), bukan hanya kesehatan gigi dan rongga 

mulut ibu hamil saja yang perlu mendapat perhatian, tetapi juga kesehatan gigi dan 

rongga mulut serta kesehatan tubuh bayi di dalam kandungan yang juga bisa 

terpengaruh bilamana terjadi perubahan pada si ibu hamil. Penelitian yang 

dilakukan di Jawa Barat memperlihatkan hasil, kemungkinan ibu dengan 

peradangan jaringan periodontal (periodontitis kronis) melahirkan bayi dengan 

berat badan lahir rendah adalah sebesar 10,9 kali lipat.  
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Menurut Mwaiswelo (2006) dalam Anggraini dan Andreas (2015),  

menunjukkan kurangnya pengetahuan ibu hamil terhadap pemeliharaan kesehatan 

gigi dan mulut dimana hanya 16% dari ibu hamil yang menerima pendidikan 

kesehatan gigi dan mulut, 97% menyikat giginya, 52% dari ibu hamil percaya 

menyikat gigi secara rutin akan mengurangi risiko terjadinya masalah pada gusi dan 

hanya 3,7% ibu hamil mengunjungi dokter gigi selama kehamilan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu hamil di lokasi KKN IPE 

Poltekkes Kemenkes Denpasar Kelompok 4 Gianyar I Kabupaten Gianyar 

didapatkan informasi bahwa sosialisasi mengenai pemeliharaan kesehatan gigi dan 

mulut pada ibu hamil selama masa kehamilan masih jarang dilakukan dan beberapa 

ibu hamil belum mengetahui cara memelihara kesehatan gigi dan mulut dengan baik 

dan benar. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

tingkat pengetahuan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di 

lokasi KKN IPE Kelompok 4 Gianyar I di Kabupaten Gianyar Tahun 2021 

(Laporan KKN IPE, 2021). 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disusun rumusan masalah 

“Bagaimanakah gambaran tingkat pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi 

dan mulut pada ibu hamil di lokasi KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar 

Kelompok 4 Gianyar I Kabupaten Gianyar Tahun 2021”.  
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan 

gigi dan mulut pada ibu hamil di lokasi KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar 

Kelompok 4 Gianyar I Kabupaten Gianyar Tahun 2021. 

2. Tujuan khusus 

a. Menghitung persentase ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan tentang 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut dengan kategori baik,  cukup, dan  kurang, 

di lokasi KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar Kelompok 4 Gianyar I 

Kabupaten Gianyar Tahun 2021. 

b. Menghitung persentase ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan tentang 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut dengan kategori baik,  cukup, dan  kurang, 

di lokasi KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar Kelompok 4 Gianyar I 

Kabupaten Gianyar Tahun 2021, berdasarkan tingkat pendidikan. 

c. Menghitung rata – rata tingkat pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan 

gigi dan mulut pada ibu hamil di lokasi KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar  

Kelompok 4 Gianyar I Kabupaten Gianyar Tahun 2021. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan informasi mengenai kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil 

di lokasi KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar Kelompok 4 Gianyar I 

Kabupaten Gianyar Tahun 2021 tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan 

mulut agar ibu hamil mampu memahami dan menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. 
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2. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi mahasiswa 

Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Denpasar tentang tingkat pengetahuan 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. 

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian lebih 

lanjut dalam rangka pengembangan penelitian kesehatan gigi dan mulut pada ibu 

hamil. 


