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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 memberikan batasan, 

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

dan ekonomi. Batasan tentang kesehatan menurut World Health Organisation 

(WHO), memang lebih luas dan dinamis dibandingkan dengan batasan menurut 

Undang-undang No. 23/1992 yang mengatakan bahwa, kesehatan adalah keadaan 

sempurna, baik fisik, mental, dan sosial (Notoatmodjo, 2012). Sehat adalah suatu 

keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas 

dari penyakit atau kecacatan (WHO, 2015). 

Menurut Notoatmodjo dalam Sumantri, Lestari dan Arini (2019) penyebab 

timbulnya masalah kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat karena faktor 

perilaku atau sikap mengabaikan kebersihan gigi dan mulut. Aktivitas seseorang 

merupakan hasil bersama antara berbagai faktor, yang salah satu diantara faktor 

tersebut adalah pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari penginderaan 

manusia terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera 

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

Sebagian besar pengetahuan dipengaruhi dari indera pendengaran (telinga) dan 

indra pengelihatan (mata). Pengetahuan atau ranah kognitif merupakan ranah yang 

sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2012). 

Pada umumnya masyarakat kurang memahami tentang kesehatan, salah 

satunya yaitu kesehatan gigi dan mulut. Kesehatan gigi dan mulut merupakan 

indikator utama kesehatan secara keseluruhan, kesejahteraan, dan kualitas hidup. 
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Kesehatan gigi dan mulut merupakan keadaan terbebas dari sakit mulut, wajah 

kronis, kanker mulut, tenggorokan, infeksi, luka mulut, penyakit periodontal (gusi), 

kerusakan gigi, kehilangan gigi, serta penyakit dan gangguan lain yang membatasi 

kapasitas individu dalam menggigit, mengunyah, tersenyum, berbicara, dan 

kesejahteraan psikososial (WHO, 2016). 

Kesehatan gigi sering dianggap sebagai hal yang tidak penting bagi 

sebagian orang. Gangguan kesehatan gigi mempengaruhi kualitas hidup karena 

timbul rasa sakit, dan ketidaknyamanan. Penyebab timbulnya rasa sakit diantaranya 

seperti karies gigi, peradangan pada gusi dan luka pada mulut. Ketidaknyamanan 

pada rasa sakit yang dirasakan menyebabkan susah tidur dan nafsu makan 

berkurang, maka dibutuhkan pelayanan kesehatan gigi untuk meningkatkan derajat 

kesehatan, baik berupa pemulihan dan pengobatan penyakit gigi oleh pemerintah 

(Kemenkes RI, 2012). 

Karies gigi merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri streptococcus 

mutans yaitu bakteri kurang baik yang terdapat di dalam rongga mulut. Bakteri 

penghasil asam akan merusak enamel/email gigi dengan asam yang dihasilkannya. 

Enamel/email gigi merupakan organ tubuh yang paling kuat tetapi tidak tahan 

terhadap asam yang dapat demineralisasi mineral-mineral penyusunnya.     

Perusakan mineral email tersebut yang menyebabkan gigi                                                                    

rusak (Setianingtyas dan Erwana, 2018).  

Wanita hamil lazim mengalami masalah yang mengganggu gigi dan mulut 

selama kehamilan, antara lain air liur berlebihan (hipersalivasi), gigi berlubang, 

perdarahan gusi, peradangan gusi (gingivitis). Masalah gigi dan mulut pada ibu 

hamil sering terjadi, hal ini cenderung diabaikan, baik oleh penderita maupun oleh 
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dokter atau bidan. Masalah gigi dan mulut apabila tidak dirasakan sebagai 

gangguan, maka ibu hamil biasanya tidak mengeluhkan kepada dokter atau bidan 

yang memeriksa kehamilannya. Calon ibu cenderung lebih peduli akan kesehatan 

janinnya dan kehamilannya itu sendiri sehingga mengabaikan kesehatan gigi dan 

mulut (Susanto, 2011). 

Kehamilan adalah suatu kondisi seorang wanita memiliki janin yang tengah 

tumbuh dalam tubuhnya. Umumnya janin tumbuh di dalam rahim. Waktu hamil 

pada manusia sekitar 40 minggu atau 9 bulan. Kurun waktu tersebut, dihitung saat 

awal periode menstruasi yang terakhir hingga melahirkan. Kehamilan dihitung dari 

hari pertama menstruasi terakhir, untuk wanita yang sehat kurang lebih 280 hari 

atau 40 minggu. Kehamilan dibagi dalam tiga bagian atau trimester untuk masing-

masing 13 minggu atau 3 bulan kalender (Kemenkes RI, 2012). 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, menyatakan bahwa masalah 

kesehatan gigi Provinsi Bali di Kota Denpasar pada tahun 2018 adalah 40,66% yang 

mengalami gigi rusak/gigi berlubang/sakit, 16,95% yang mengalami kehilangan 

gigi karena dicabut/tanggal sendiri, 8,73% yang gigi telah ditambal/ditumpat karena 

berlubang, 7,90% gigi goyah. Proporsi perilaku menyikat gigi di Provinsi Bali 

tahun 2018 adalah 96,92% yang menyikat gigi setiap hari dan 5,16% yang menyikat 

gigi dengan waktu yang benar (Kemenkes RI, 2019).  

Hasil survei yang didapatkan dari hasil pengkajian kesehatan gigi dan mulut 

keluarga binaan Kuliah Kerja Nyata Interprofessional Education (KKN IPE) 

menemukan bahwa pada ibu hamil di Kecamatan Denpasar Utara diperoleh data 

41% tujuan ke dokter gigi untuk melakukan kontrol, 15% untuk mengatasi gigi 

berlubang, 23% untuk membersihkan karang gigi dan 21% untuk mengatasi sakit 
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karena hal lain. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Karies Gigi di Kecamatan             

Denpasar Utara.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut “Bagaimanakah Pengetahuan Ibu Hamil tentang Karies 

Gigi di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

  

1. Tujuan umum  

Tujuan Umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan ibu 

hamil tentang karies gigi di Kecamatan Denpasar Utara tahun 2021.  

 

2. Tujuan khusus  

Tujuan khusus penelitian adalah untuk: 

a. Menghitung persentase pengetahuan ibu hamil tentang karies gigi dengan 

kategori baik, cukup dan kurang di Kecamatan Denpasar Utara tahun 2021. 

b. Mengetahui rata-rata pengetahuan ibu hamil tentang karies gigi di Kecamatan 

Denpasar Utara tahun 2021. 

 

D.  Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penyelenggara 

pelayanan kesehatan terkait perencanaan program kesehatan gigi dan mulut di 

Kecamatan Denpasar Utara tahun 2021.  
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2. Hasil penelitian dapat menambah wawasan bagi penulis tentang pengetahuan 

ibu hamil tentang karies gigi  di Kecamatan Denpasar Utara tahun 2021.  

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

dalam rangka pengembangan penelitian kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. 


