
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan social yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan 

kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang 

memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan termasuk kehamilan dan 

persalinan (Dinkes Bogor, 2017). Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam 

kehidupan manusia, sehat secara jasmani dan rohani, tidak terkecuali pada ibu hamil. 

Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian dari kesehatan secara menyeluruh, 

karenanya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang baik dan benar sangat 

mendukung terwujudnya kesehatan gigi dan mulut termasuk kesehatan ibu hamil pada 

umumnya (Kemenkes RI, 2012).   

 Pengetahuan merupakan hasil tahu dari manusia 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 karena perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan 

lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 

2012). Wanita hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan akan penyakit gigi 

dan mulut. Beberapa penelitian menyatakan bahwa tingkat pengetahuan, sikap, dan 
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perilaku wanita hamil dapat berpengaruh pada kesehatan gigi dan mulut (Muhsinah, 

2014).  

Kehamilan adalah proses yang berkesinambungan, terdiri dari ovulasi pelepasan 

sel telur, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi serta pertumbuhan zigot, nidiasi 

(implantasi) pada uterus, pembentukan plasenta, dan tumbuh kembang  sampai aterm 

(Manuaba, 2010). Pada masa kehamilan terjadi perubahan pada ibu hamil seperti 

perubahan fisiologi dan psikis. Oleh sebab itu, menjaga kesehatan tubuh termasuk 

menjaga kesehatan gigi dan mulut menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan oleh ibu 

hamil (Novianto, 2010). Selama pertumbuhan dan perkembangan kehamilan dari bulan 

ke bulan diperlukan kemampuan seorang ibu hamil untuk beradaptasi dengan perubahan 

yang terjadi pada tubuhnya yang kerap mengganggu kenyamanan ibu hamil. Salah satu 

ketidak nyamanan yang di alami ibu hamil diantaranya adalah pembengkakan pada gusi 

atau epulis gravidarum. Gejala yang tampak pada gusi, yaitu bengkak, berwarna merah 

dan mudah berdarah. Biasanya terjadi akibat faktor hormonal yang terjadi pada 

trisemester 1 sampai trisemester 3, lalu mereda pada bulan ke 9 dan beberapa hari 

setelah melahirkan (Soewito, 2021). 

Menurut Adriyani (2014) gingivitis merupakan penyakit jaringan periodontal, 

yaitu tepi gingiva yang berwarna kemerahan sampai merah kebiruan, pembesaran 

kontur gingiva karena edema dan mudah berdarah. Radang gusi diakibatkan oleh adanya 

plak yang melekat pada permukaan gigi akibat kebersihan gigi dan mulu yang kurang 

bersih (Sariningsih, 2012). Faktor hormonal pada masa kehamilan dapat memperburuk 

kondisi rongga mulut apabila tidak dijaga



3 
 

kebersihannya. Keadaan tersebut mampu mempengaruhi terjadinya gangguan pada 

jaringan periodontal serta mempengaruhi timbulnya penyakit gigi dan mulut seperti 

gingivitis (Novianto, 2010). Bahaya yang ditimbulkan dari gingivitis pada ibu hamil 

adalah terjadinya 8,75 kali resiko kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah atau 

BBLR (Retnoningrum, 2006).  

Berdasarkan The Global of Disease Study 2016, penyakit pada gusi atau 

periodontal menjadi urutan ke 11 penyakit yang paling banyak terjadi di dunia 

(Kemenkes.go.id, 2018). Hasil riskesdas tahun 2018 menyatakan bahwa masalah 

kesehatan mulut yang mayoritas dialami penduduk Indonesia adalah gusi bengkak dan 

keluar bisul atau abses sebesar 14% (Kemenkes Ri, 2018). Berdasarkan riskesdas tahun 

2013, proporsi  masalah kesehatan gigi dan mulut berdasarkan jenis kelamin tahun 2013 

lebih tinggi perempuan sebesar 2,8% sedangkan pada laki-laki sebesar 2,3% (Kemenkes 

RI, 2013).  Jika dilihat dari tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan maka 

semakin baik perilaku menyikat giginya. Presentase perilaku menyikat gigi yang baik 

pada kelompok tamat D1, D2, D3, dan PT sebesar 99,2% dengan persentase waktu 

menyikat gigi yang benar sebesar 6,2%. Sebaliknya pada kelompok tidak sekolah 

persentase perilaku menyikat giginya hanya sebesar 82,1% dengan persentase waktu 

menyikat gigi yang benar sebesar 1,7% (Kemenkes RI, 2018). 

Pandemi covid 19 menyebabkan banyak pihak harus bekerja dan beraktifitas 

lebih banyak di rumah. Hal tersebut mengakibatkan semakin seringnya pasangan suami 

istri untuk berkumpul menghabiskan waktu bersama, sehingga jumlah kehamilan tidak 

terhindar. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN 

Provinsi Bali mencatat di bulan April dari 554.367 kepesertaan KB sekitar 18.000 lebih 
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pasangan usia subur atau PUS yang berpotensi untuk terjadi kehamilan sekitar 20 

perbulan. Dari jumlah tersebut jika ditotal dari keseluruhan 9 Kabupaten Kota di bali 

menjadi 180 kehamilan dalam sebulan di Bali (bali.bkkbn.go.id, 2020). Banyak orang 

termasuk ibu hamil merasa cemas untuk memeriksakan gigi di tengah pandemi covid 

19. Pemeriksaan gigi saat pandemi aman, apabila rumah sakit yang didatangi sudah 

memenuhi protokol kesehatan. Kriteria kunjungan yang dapat ditunda dalam 

pemeriksaan gigi, yaitu apabila sakit gigi disertai demam, maka demam harus diredakan 

terlebih dahulu, gigi goyang, dan perawatan kecantikan gigi. Solusi atau alternatif untuk 

menunda pemeriksaan gigi dalam masa pandemi covid 19 ini, yaitu dengan minum obat 

anti nyeri yang aman untuk ibu hamil, pembersihan gigi harus baik dan teratur, menjaga 

makanan yang dikonsumsi, dan berkumur-kumur menggunakan air hangat yang berisi 

garam (rsabhk.co.id, 2020). 

Data laporan KKN IPE Kelompok 7 Denpasar 2 terdapat keluarga binaan 

dengan entry point ibu hamil, yaitu sebanyak 33 keluarga binaan dengan ibu hamil. Dari 

hasil laporan juga menunjukan bahwa sebanyak 21% keluarga binaan yang menyikat 

gigi 3 kali sehari dan 3% menyikat gigi lebih dari 3 kali. Selain itu sebanyak 12% 

keluarga binaan tidak mengganti sikat giginya setiap 3 bulan sekali dengan alasan 

karena sikat gigi belum terlalu rusak dan lupa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari 

badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial 

dan ekonomis. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat
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penting dalam membentuk tindakan seseorang karena perilaku yang didasari oleh 

pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh 

pengetahuan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa tingkat pengetahuan, sikap, dan 

perilaku wanita hamil dapat berpengaruh pada kesehatan gigi dan mulut. Selama 

pertumbuhan dan perkembangan kehamilan dari bulan ke bulan diperlukan kemampuan 

seorang ibu hamil untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada tubuhnya yang 

kerap mengganggu kenyamanan ibu hamil. Salah satu ketidak nyamanan yang di alami 

ibu hamil diantaranya adalah pembengkakan pada gusi atau epulis gravidarum. Radang 

gusi diakibatkan oleh adanya plak yang melekat pada permukaan gigi akibat kebersihan 

gigi dan mulu yang kurang bersih. Faktor hormonal pada masa kehamilan dapat 

memperburuk kondisi rongga mulut apabila tidak dijaga kebersihannya. Bahaya yang 

ditimbulkan dari gingivitis pada ibu hamil adalah terjadinya 8,75 kali resiko kelahiran 

bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR.  

Pandemi covid 19 menyebabkan banyak pihak harus bekerja dan beraktifitas 

lebih banyak di rumah. Hal tersebut mengakibatkan semakin seringnya pasangan suami 

istri untuk berkumpul menghabiskan waktu bersama, sehingga jumlah kehamilan tidak 

terhindar. Karena takut tertular covid 19 banyak orang termasuk ibu hamil yang cemas 

untuk berobat kedokter gigi maka, ibu hamil perlu mengetahui bagaimana solusi atau 

alternatif dalam menjaga kesehatan giginya guna menunda untuk pergi kedokter gigi. 

Selain itu peneliti tertarik menggunakan data KKN IPE pada kelompok 7 Denpasar 2 

karena dijumpai masalah, yaitu sebanyak 21% keluarga binaan dengan ibu hamil yang 

menyikat gigi 3 kali sehari dan 3% menyikat gigi lebih dari 3 kali. Selain itu sebanyak 

12% keluarga binaan dengan ibu hamil yang tidak mengganti sikat giginya setiap 3 
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bulan sekali dengan alasan karena sikat gigi belum terlalu rusak dan lupa. Maka dari itu 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Pengetahuan Ibu 

Hamil Tentang Gingivitis di Kota Denpasar Tahun 2021”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut : “Bagaimanakah Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Gingivitis 

di Kota Denpasar Tahun 2021?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil tentang gingivitis di Kota 

Denpasar tahun 2021. 

2. Tujuan khusus 

a. Menghitung persentase pengetahuan ibu hamil tentang gingivitis di Kota Denpasar 

tahun 2021, dengan kriteria baik, cukup, dan kurang. 

b. Menghitung rata-rata pengetahuan  ibu hamil  tentang gingivitis di Kota  Denpasar 

tahun 2021. 

c. Menghitung  persentase  pengetahuan  ibu hamil  tentang  gingivitis  beradasarkan  

tingkat pendidikan di Kota Denpasar tahun 2021. 



7 
 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Menambah  wawasan  peneliti  tentang  tingkat  pengetahuan ibu  hamil  

tentang gingivitis di Kota Denpasar. 

2. Menambah pengetahuan ibu hamil di Kota Denpasar tentang gingivitis. 

3. Sebagai masukan bagi tenaga kesehatan terkait dengan program kesehatan  

gigi dan mulut pada ibu hamil. 

4. Menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya. 

 

 


