
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 3 tentang kesehatan, 

menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi 

pembangunan, sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis 

(UU Kesehatan, 2009) 

Menurut Ramadhan (2010), kesehatan gigi dan mulut berperan besar pada 

kesehatan tubuh secara umum. Hal ini dikarenakan area gigi dan mulut merupakan 

awal dimulainya proses pencernaan pada makanan. Apabila fungsi gigi dan mulut 

tidak optimal maka hal tersebut juga akan mempengaruhi kesehatan tubuh. Salah 

satu indikator kesehatan gigi dan mulut adalah tingkat kebersihan ronga mulut.  

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terjadi melalui panca indra manusia yakni indra 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian pengetahuan 

manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2014 dalam Johariyah, 

2018). Pengetahuan suami istri atau ayah dan ibu sangat penting dalam mendasari 

terbentuknya perilaku yang mendukung atau tidak mendukung kebersihan gigi dan 

mulut anak (Worang,dkk, 2014). 

Menurut Yani (2018), sepasang suami istri atau ayah dan ibu merupakan 

insan yang memiliki peranan dan utama dalam membina sebuah keluarga. Peran 

serta ayah dan ibu dalam menunjang program-program pelayanan kesehatan gigi 



2 
 

dan mulut bagi anak-anak dan dapat berpengaruh pada peningkatan derajat 

kesehatan gigi dan mulut anak, hal itu sangat membantu tenaga kesehatan gigi dan 

mulut dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan (Manbait, 

dkk, 2019). Peran serta ayah dan ibu sangat diperlukan di dalam membimbing, 

memberikan pengertian, mengingatkan dan menyediakan fasilitas kepada anak 

agar anak dapat memelihara kebersihan gigi dan mulutnya (Riyanti, 2005 dalam 

Husna, 2016).  

Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, menjaga kesehatan tubuh 

merupakan prioritas utama. Mulut merupakan salah satu media transmisi dan 

berkembangnya bakteri dan virus, termasuk Coronavirus Disease sehingga sangat 

beresiko menularkan atau ditularkan dari mulut orang lain. Banyak yang belum 

mengetahui bahwa selama pandemi COVID-19 ini, masyarakat dihimbau untuk 

menunda perawatan gigi atau tidak datang ke praktik dokter gigi. Hal ini karena 

dokter gigi dianggap profesi yang paling beresiko terhadap COVID-19. Dokter gigi 

bekerja dalam jarak dekat dengan droplet rongga mulut pasien. Dikhawatirkan 

akan terjadi penularan baik antara pasien dengan pasien, karena tidak ada yang tahu 

siapa diantara kita yang menjadi silent carrier COVID-19. Agar gigi tidak 

sakit, ada baiknya masyarakat ikut menjaga kesehtaan giginya. Tujuannya agar 

tidak mengalami masalah gigi yang berakhir pada kunjungan ke dokter. 

(Koesoemawati, 2020). Cara menjaga kesehatan gigi dan mulut bisa dengan 

menyikat gigi secara rutin dengan teknik yang benar. Bila perlu dapat 

menggunakan obat kumur setelah menyikat gigi dengan tujuan untuk 

membersihkan area yang tidak terjangkau oleh sikat gigi (Haba, 2020). 
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Berdasarkan Infodatin (2019), prevalensi penduduk Indonesia yang 

bermasalah gigi dan mulut yaitu sebesar 57,6% dan yang menerima perawatan dari 

tenaga medis gigi yaitu 10,2%. Proporsi perilaku menyikat gigi setiap hari pada 

penduduk umur > 3 tahun di Indonesia tahun 2018 yaitu sebesar 94,7% namun 

hanya 2,8% saja yang menyikat gigi dengan waktu yang benar. Menurut Kemenkes 

RI (2013), pervalensi karies gigi di Kabupaten Badung sebesar 31,6%, dan 

penduduk yang berperilaku menyikat gigi setiap hari yaitu 94,2%, menyikat gigi 

setiap hari sesudah mandi pagi dan sore yaitu 66,9%, menyikat gigi setiap hari 

sesudah makan pagi yaitu 5,0%, menyikat gigi sebelum tidur malam yaitu 43,3%, 

dan berperilaku benar menyikat gigi yaitu 3,6%. Keadaan ini menunjukan bahwa 

perilaku pemeliharaan diri masyarakat dalam kesehatan gigi dan mulut masih belum 

optimal. 

Dari hasil wawancara ke 25 pasangan suami istri saat dilaksanakannya KKN 

IPE Poltekkes Denpasar Kelompok 19 Badung 3 di Kecamatan Mengwi, Kabupaten 

Badung diketahui bahwa belum pernah ada yang melakukan penelitian tentang 

pengetahuan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada pasangan suami istri serta 

diketahui bahwa masih banyak pasangan suami istri yang belum tahu tentang cara 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut dengan benar. 

 Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Gambaran Tingkat Pengetahuan Tentang Pemeliharaan 

Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Pasangan Suami Istri Tahun 2021”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun 

rumusan masalah yaitu sebagai berikut : “Bagaimanakah Gambaran Tingkat 

Pengetahuan Tentang Pemeliharaan Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Pasangan 

Suami Istri Tahun 2021?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

 Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat 

pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada pasangan suami 

istri di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Tahun 2021. 

2. Tujuan khusus 

 Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu : 

 

a. Menghitung persentase pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi 

dan mulut pada pasangan suami istri di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung 

Tahun 2021 dengan kategori baik, cukup dan kurang. 

b. Menghitung rata – rata pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi 

dan mulut pada pasangan suami istri di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung 

Tahun 2021. 

c. Menghitung rata – rata pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi 

dan mulut pada pasangan suami istri di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung 

Tahun 2021 berdasarkan tingkat pendidikan. 

d. Menghitung rata – rata pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi 

dan mulut pada pasangan suami istri di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung 

Tahun 2021 berdasarkan pekerjaan. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada pasangan suami istri serta 

diharapkan bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya termasuk perguruan 

tinggi atau lembaga pendidikan lainnya, dan lembaga swadaya masyarakat untuk 

memahami dan peduli terhadap pengetahuan kesehatan gigi dan mulut pada 

pasangan suami istri. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi responden 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi perhatian dan tambahan 

pengetahuan pasangan suami istri tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut 

di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. 

b. Bagi institusi kesehatan 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan 

program pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang lebih baik. 

c. Bagi penulis 

 Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi mahasiswa Jurusan 

Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Denpasar tentang pengetahuan 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. 

 

 

 


