
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan gigi dan mulut sering kali tidak diprioritaskan bagi orang. 

Padahal seperti kita ketahui, gigi dan mulut merupakan pintu gerbang masuknya 

kuman dan bakteri sehingga dapat mengganggu kesehatan organ tubuh lainnya. 

Masalah gigi berlubang masih banyak dikeluhkan baik oleh anak-anak maupun 

dewasa dan tidak bisa dibiarkan hingga parah karena akan mempengaruhi kualitas 

hidup dimana mereka akan mengalami rasa sakit, ketidaknyamanan, cacat, infeksi 

akut dan kronis, gangguan makan dan tidur serta memiliki resiko tinggi dirawat di 

rumah sakit (Kemenkes RI, 2014). 

Menurut Sutjipto, dkk (2013) dalam Nursafitri (2019), upaya 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut antara lain meliputi tindakan menyikat gigi, 

kumur – kumur dengan larutan fluor. Tindakan menyikat gigi merupakan hal yang 

utama dalam upaya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut.  

Menurut Notoatmodjo (2010) dalam Purnama Dewi (2020), salah satu 

faktor penyebab masalah kesehatan gigi dan mulut adalah pada tingkat 

pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan atau ranah 

kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan 

seseorang.  

Menurut Depkes (1995) dalam Santoso dan Sutomo (2017), salah satu 

upaya dalam mewujudkan pembangunan kesehatan ditempuh melalui peningkatan 

sumberdaya manusia dengan perhatian khusus pada kelompok rentan permasalahan   
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kesehatan gigi dan mulut. Ibu hamil merupakan salah satu kelompok rentan yang 

menjadi sasaran prioritas dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. 

Menurut Maulana (2009) dalam Santoso dan Sutomo (2017), pada saat 

terjadi kehamilan, terjadi pola perubahan dalam pemeliharaan kebersihan gigi dan 

mulut menjadi lebih buruk. Perubahan ini disebabkan oleh timbulnya perasaan 

mual, muntah, perasaan takut ketika menggosok gigi karena timbulnya perdarahan 

gusi atau ibu terlalu lelah dengan kehamilannya sehingga ibu malas menggosok 

gigi. Keadaan ini dengan sendirinya akan menambah penumpukan plak sehingga 

memperburuk keadaan. 

Menurut Mach – foedz (2008) dalam Santoso dan Sutomo  (2017), kondisi 

tersebut akan mengakibatkan jaringan gusi mudah terserang infeksi. Serangan itu 

akan berlanjut menyerang jaringan antara akar gigi dan dinding alveolus (cekungan 

tempat gigi tertanam dalam tulang rahang). Berlanjut dengan pembengkakan di 

dalam dan di luar mulut dan bila di biarkan lama – lama gigi akan goyang dan 

akhirnya tidak bisa ditolong dan harus dicabut.  

Menurut Notoatmodjo (2003) dalam Santoso dan Sutomo (2017), pada 

masa kehamilan, diharapkan ibu hamil dapat melakukan perawatan dan pencegahan 

sedini mungkin terhadap kesehatan gigi dan mulut, yaitu dengan menyikat gigi 

sehabis makan, sebelum tidur malam, dan rajin periksa gigi guna mengetahui 

keadaan dan kondisi rongga mulut pada ibu hamil. Pengetahuan merupakan faktor 

dominan yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Menurut 

pengalaman dan penelitian menyatakan perilaku yang didasari oleh pengetahuan 

akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak di dasari oleh pengetahuan. 
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Hasil Riset Kesehatan Dasar (2013), menyatakan bahwa sebagian besar 

masyarakat Indonesia sudah menyikat gigi, namun hanya sedikit masyarakat yang 

memiliki kebiasaan yang benar dalam menyikat gigi. Ditemukan penduduk 

Indonesia yang menyikat gigi setiap hari yaitu sebesar 93,8%. Penduduk yang 

menyikat gigi pada saat mandi pagi dan sore yaitu 77,1%. Menyikat gigi yang benar 

yaitu setelah makan pagi dan sebelum tidur malam, dimana di Indonesia ditemukan 

hanya 2,3% (Kemenkes RI, 2013). 

Persentase penduduk Bali yang menyikat gigi setiap hari yaitu sebesar 

91,8%. Penduduk yang menyikat gigi pada saat mandi pagi dan sore yaitu 64,0% 

dan hanya 4,1% saja yang menyikat gigi dengan waktu yang benar, sedangkan 

persentase penduduk di Kabupaten Gianyar yang berperilaku menyikat gigi setiap 

hari sebesar 92,7% dan berperilaku benar dalam menyikat gigi sebanyak 1,5% 

(Kemenkes RI, 2013).  

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (2018), menyatakan bahwa 

penduduk Indonesia 94,7% sudah memiliki perilaku menyikat gigi yang baik yaitu 

menyikat gigi setiap hari. Namun dari persentase tersebut hanya 2,8% yang 

menyikat gigi di waktu yang benar, yaitu minimal dua kali, sesudah makan pagi 

dan malam sebelum tidur. Berdasarkan data Hasil Riskesdas juga menunjukkan 

bahwa di Provinsi Bali, dari  92,9% masyarakat yang telah menyikat gigi setiap 

hari, hanya 5,3% saja yang menyikat gigi dengan waktu yang benar. Persentase 

penduduk di Kabupaten Gianyar yang berperilaku menyikat gigi setiap hari sebesar 

92,19%, dan yang menyikat gigi di waktu yang benar sebanyak 4,37% (Kemenkes 

RI, 2018). 
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Hasil penelitian tentang pengaruh tingkat pengetahuan menyikat gigi, 

perilaku cara menjaga kebersihan gigi dan mulut terhadap derajat kebersihan gigi 

dan mulut pada ibu hamil di Kelurahan Bintoro Kabupaten Demak yang telah 

dilaksanakan di Posyandu Kelurahan Bintoro pada 55 responden, yang dilakukan 

oleh Santoso dan Sutomo (2017), bahwa berdasarkan usia kehamilan pada ibu 

hamil menunjukan bahwa usia kehamilan trimester III sebanyak 29 orang (52,7 %), 

persentasenya lebih besar dibanding dengan usia kehamilan trimester II sebanyak 

26 orang (47,3 %). Berdasarkan pengetahuan menyikat gigi pada ibu menunjukan 

bahwa tingkat pengetahuan kategori baik 31 orang (56,4 %), persentasenya lebih 

besar dibanding dengan tingkat pengetahuan kategori buruk 24 orang (43,6 %).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hamil pada saat kegiatan KKN 

IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar di Lokasi Kelompok 4 Gianyar 1 Tahun 2021, 

diperoleh bahwa beberapa ibu hamil menyikat gigi dua kali dalam sehari namun 

pada saat mandi pagi dan sore serta tidak mengetahui waktu dan cara menyikat gigi 

yang baik dan benar. Beberapa ibu hamil melakukan kunjungan ke dokter 

kandungan maupun ke Puskesmas tidak pernah dirujuk ke poli gigi untuk diberikan 

promosi atau pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. Kunjungan ke Puskesmas 

hanya untuk mengetahui keadaan kesehatan bayinya. Dari data awal yang diperoleh 

pada ibu hamil di Kabupaten Gianyar bahwa belum pernah mendapatkan 

penyuluhan  serta  pemeriksaan  gigi  dan  mulut oleh Puskesmas dan juga belum 

pernah dilakukan penelitian tentang pengetahuan menyikat gigi sehingga, peneliti 

tertarik untuk mengetahui tentang “Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Tentang 

Menyikat Gigi di Kabupaten Gianyar Tahun 2021”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat 

disusun rumusan pada penelitian yaitu : “Bagaimanakah Gambaran Pengetahuan 

Ibu Hamil Tentang Menyikat Gigi di Kabupaten Gianyar Tahun 2021?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi di 

Kabupaten Gianyar tahun 2021. 

2. Tujuan khusus 

a. Menghitung frekuensi ibu hamil yang memiliki pengetahuan tentang menyikat 

gigi di Kabupaten Gianyar tahun 2021 dengan kategori baik, cukup, dan kurang. 

b. Menghitung frekuensi ibu hamil yang memiliki pengetahuan tentang menyikat 

gigi di Kabupaten Gianyar tahun 2021 dengan kategori baik, cukup, dan kurang 

berdasarkan tingkat pendidikan. 

c. Menghitung frekuensi ibu hamil yang memiliki pengetahuan tentang menyikat 

gigi di Kabupaten Gianyar tahun 2021 dengan kategori baik, cukup, dan kurang 

berdasarkan trimester kehamilan. 

d. Menghitung rata – rata pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi di 

Kabupaten Gianyar tahun 2021. 

e. Menghitung rata – rata pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi di 

Kabupaten Gianyar tahun 2021 berdasarkan tingkat pendidikan. 

f. Menghitung rata – rata pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi di 

Kabupaten Gianyar tahun 2021 berdasarkan trimester kehamilan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi ibu hamil di Kabupaten Gianyar 

dalam menambah wawasan tentang menyikat gigi. 

2. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan untuk mahasiswa Jurusan 

Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Denpasar di bidang kesehatan gigi dan mulut 

untuk ibu hamil. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi 

petugas puskesmas setempat terkait dalam penyusunan dan program kesehatan gigi 

dan mulut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


