
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 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 (Kementerian Kesehatan RI., 2012). 

 Menurut World Health Organization (WHO, 2016), kesehatan gigi dan 

mulut adalah indikator utama kesehatan secara keseluruhan, kesejahteraan dan 

kualitas hidup. Kesehatan gigi dan mulut merupakan keadaan terbebas dari sakit 

mulut dan wajah kronis, kanker mulut dan tenggorokan, infeksi dan 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. 

 Salah satu faktor penyebab masalah kesehatan gigi dan mulut adalah pada  

tingkat pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah 

orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan atau 

ranah kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan 

seseorang (Notoatmodjo, 2010). 

 Salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan kesehatan ditempuh 

melalui peningkatan sumber daya manusia dengan perhatian khusus pada kelompok  

rentan permasalahan kesehatan gigi dan mulut. Ibu hamil merupakan salah satu



2 
 

kelompok rentan yang menjadi sasaran prioritas dalam pelayanan kesehatan gigi 

dan mulut (Depkes dalam Santoso dan Sutomo, 2017).  

Ibu hamil akan mengalami perubahan secara fisik, perubahan hormonal 

dan perilaku. Hal-hal tersebut berpengaruh juga pada keadaan gigi dan mulut 

mereka. Selama masa kehamilan, seringkali calon ibu mengalami keluhan pada gigi 

dan mulut. Awal kehamilan biasanya ibu hamil mengalami lesu, mual dan kadang-

kadang sampai muntah. Lesu, mual dan muntah ini menyebabkan terjadinya 

peningkatan suasana asam dalam mulut. Peningkatan plak karena malas 

memelihara kesehatan gigi dan mulut akan mempercepat terjadinya kerusakan gigi 

(Kementerian Kesehatan RI., 2012). 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (2018), penduduk Indonesia yang mengalami 

masalah kesehatan gigi dan mulut sebesar 57,6% dan di Provinsi Bali yang 

mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut sebesar 58,8% yang salah satunya 

diderita oleh ibu hamil. Prevalensi masalah kesehatan gigi dan mulut             

mencapai 25,1% yang sebagian besar penderitanya adalah perempuan. Penduduk 

Kecamatan Denpasar Selatan yang menyikat gigi setiap hari sebesar 97,5%, 

menyikat gigi saat mandi pagi dan sore sebesar 70,1%, menyikat gigi saat mandi 

pagi sebesar 95,5%, menyikat gigi sesudah makan pagi sebesar 4,8%, dan hanya 

sebesar 3,7% yang berperilaku benar dalam menyikat gigi. Data ini menunjukkan 

bahwa pengetahuan dalam pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang benar 

masih rendah (Kemenkes RI., 2018).  

 Berdasarkan hasil survei yang didapatkan dari hasil pengkajian kesehatan 

gigi dan mulut yang diperoleh dari kegiatan KKN IPE (Kuliah Kerja Nyata 

Interprofessional Education) menemukan bahwa pada ibu hamil di Kecamatan 
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Denpasar Selatan diperoleh data sebanyak 77% dalam 3 bulan terakhir tidak 

memeriksakan kesehatan gigi dan mulut ke dokter gigi dan sebanyak 23% dalam 3 

bulan terakhir memeriksakan kesehatan gigi dan mulut ke dokter gigi.   Berdasarkan 

hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengetahuan 

Ibu Hamil Tentang Pemeliharaan Kesehatan Gigi Dan Mulut Di Kecamatan 

Denpasar Selatan Tahun 2021”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah Pengetahuan Ibu Hamil Tentang 

Pemeliharaan Kesehatan Gigi Dan Mulut Di Kecamatan Denpasar Selatan       

Tahun 2021?” 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Pemeliharaan 

Kesehatan Gigi Dan Mulut Di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui persentase pengetahuan ibu hamil tentang pemeliharaan kesehatan 

gigi dan mulut kategori baik, cukup dan kurang di Kecamatan Denpasar Selatan 

Tahun 2021. 

b. Mengetahui rata-rata pengetahuan ibu hamil tentang pemeliharaan kesehatan 

gigi dan mulut di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021. 
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D. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penyelenggara 

pelayanan kesehatan terkait perencanaan program kesehatan gigi dan mulut di 

Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2021.  

2. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti tentang pengetahuan ibu 

hamil tetang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut di Kecamatan Denpasar 

Selatan tahun 2021.  

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

 

 


