
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan adalah salah satu unsur dari masyarakat yang sejahtera, yaitu 

tercapainya hak atas hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat melalui sistem 

kesehatan yang dapat menjamin terlindungnya masyarakat dari berbagai resiko 

yang dapat mempengaruhi kesehatan dan tersedianya pelayanan kesehatan yang 

bermutu, terjangkau, dan merata. Kesehatan sebagai investasi akan menghasilkan 

penduduk yang sehat dan produktif sebagai SDM pembangunan yang 

berkelanjutan serta memiliki daya saing global (Depkes RI, 2009). 

Tujuan pembangunan menuju Indonesia Sehat 2025 adalah meningkatkan 

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat 

terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang 

ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan 

sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang 

bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya bagi seluruh wilayah Republik Indonesia (Depkes RI, 2009). 

Pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah 

seseorang mengadakan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu, pengetahuan 

umumnya datang dari penginderaan yang terjadi melalui panca indera manusia, 

yaitu: indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Dimulainya 

penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh 
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intensitas persepsi terhadap obyek. Sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2003) 

Pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut merupakan salah satu upaya 

meningkatkan kesehatan. Mulut bukan sekedar untuk pintu masuknya makanan 

dan minuman tetapi fungsi mulut lebih dari itu dan tidak banyak orang menyadari 

besarnya peranan mulut bagi kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Oleh karena 

itu kesehatan gigi dan mulut sangat berperan dalam menunjang kesehatan 

seseorang (Riyanti, 2005).  

Upaya kesehatan gigi perlu ditinjau dari aspek lingkungan, pengetahuan, 

pendidikan, kesadaran dan penanganan kesehatan  gigi  termasuk  pencegahan dan  

perawatan. Sebagian  besar orang mengabaikan kondisi kesehatan gigi secara 

keseluruhan. Perawatan gigi  dianggap tidak terlalu penting, padahal manfaatnya 

sangat vital dalam  menunjang  kesehatan  dan  penampilan (Pratiwi, 2009). 

Tindakan pencegahan terhadap penyakit gigi dan mulut perlu dilakukan agar tidak 

terjadi gangguan fungsi, aktivitas (belajar dan bekerja), dan penurunan 

produktivitas kerja yang tentunya akan mempengaruhi kualitas hidup (Depkes RI, 

1991).  

Timbulnya masalah kesehatan gigi dan mulut pada seseorang salah satu 

faktor penyebabnya adalah tingkat pengetahuan. Pengetahuan dipengaruhi oleh 

faktor internal dan faktor external. Faktor internal terdiri dari usia dan jenis 

kelamin. Faktor external terdiri dari pekerjaan, sumber informasi, pengalaman, 

sosial budaya, dan lingkungan. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi 

pengetahuan seseorang (Notoatmodjo 2003).  
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Menurut Herijulianti, Indriani dan Artini, 2001 dalam Nurhidayat dan 

Warhoyo (2012), tingginya angka penyakit gigi dan mulut saat ini sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah faktor perilaku 

masyarakat yang belum menyadari pentingnya pemeliharaan kesehatan gigi dan 

mulut. Hal ini terlihat dari 22,8% penduduk Indonesia tidak menyikat gigi dan 

dari 77,2% yang menyikat giginya, hanya 8,1% yang menyikat gigi tepat waktu. 

Riset Kesehatan dasar (Riskesdas) Tahun 2013, menyatakan bahwa sebesar 24% 

penduduk Bali mempunyai masalah gigi dan mulut, diantara yang bermasalah gigi 

dan mulut terdapat 38% yang menerima perawatan dan pengobatan dari 

tenagamedis. 

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan 

di LAPAS (Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). 

Narapidana di dalam Lapas hanya mendapat waktu kunjungan 3 kali dalam 

seminggu yaitu hari selasa, kamis, dan jumat, pada jam yang sudah ditentukan 

yaitu pagi jam : 09.00 s/d 12.00 WITA sedangkan siang jam : 13.30 s/d 15.30 

WITA. 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Rutan Gianyar Kelas IIB belum 

pernah ada yang melakukan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut pada 

narapidana Kelas IIB Rutan Gianyar, tidak semua keluarga narapidana  

berdomisili di Gianyar sehingga kunjungan tidak dapat rutin dan peralatan sehari-

hari termasuk seperti sikat gigi dan pasta gigi tidak di ganti sesuai waktunya. 

Keterbatasan sarana yang dimiliki Rutan Gianyar yang hanya menyediakan pasta 

gigi 3 bulan sekali hanya untuk 1 narapidana. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disusun rumusan masalah sebagai 

berikut. “Bagaimana tingkat pengetahuan tentang cara memelihara kesehatan gigi 

dan mulut serta ketersediaan alat menyikat gigi pada narapidana Kelas IIB Rutan 

Gianyar tahun 2018?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengatahui pengatahuan menyikat gigi 

serta ketersediaan alat menyikat gigi pada narapidana Kelas IIB Rutan Gianyar 

tahun 2018. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah menghitung: 

a. Persentase narapidana yang memiliki tingkat pengetahuan tentang cara 

memelihara kesehatan gigi dan mulut dengan kriteria sangat baik pada 

narapidana Kelas IIB Rutan Gianyar tahun 2018. 

b. Persentase narapidana yang memiliki tingkat pengetahuan tentang cara 

memelihara kesehatan gigi dan mulut dengan kriteria baik pada narapidana 

Kelas IIB Rutan Gianyar tahun 2018. 

c. Persentase narapidana yang memiliki tingkat pengetahuan tentang cara 

memelihara kesehatan gigi dan mulut dengan kriteria cukup pada narapidana 

Kelas IIB Rutan Gianyar tahun 2018. 

d. Persentase narapidana yang memiliki tingkat pengetahuan tentang cara 

memelihara kesehatan gigi dan mulut gigi dengan kriteria kurang pada 

narapidana Kelas IIB Rutan Gianyar tahun 2018. 



5 
 

e. Persentase narapidana yang memiliki tingkat pengetahuan tentang cara 

memelihara kesehatan gigi dan mulut dengan kriteria gagal pada narapidana 

Kelas IIB Rutan Gianyar tahun 2018. 

f. Rata-rata tingkat pengetahuan narapidana tentang cara memelihara kesehatan 

gigi dan mulut pada narapidana Kelas IIB Rutan Gianyar tahun 2018. 

g. Presentase narapidana yang memiliki ketersediaan alat menyikat gigi pada 

narapidana Kelas IIB Rutan Gianyar tahun 2018. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi tenaga kesehatan 

sehubungan dengan perencanaan program yang diberikan. 

2. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan bagi 

mahasiswa Jurusan Keperawatan Gigi Politeknik Kesehatan Denpasar di 

bidang kesehatan gigi dan mulut. 

 

 

 

 

 


