
      

Universitas YARSI      1 
  

BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 1 ayat 2 Nomor 

72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN) merupakan suatu 

pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa 

Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Meningkatnya kinerja 

dalam sistem kesehatan dan dilaksanakannya pembangunan kesehatan secara 

berkesinambungan telah sukses dalam meningkatkan  status kesehatan 

masyarakat, salah satunya penurunan angka kematian ibu (AKI) dari 390 

menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup terhitung tahun 1991 sampai dengan 

2015, akan tetapi tren penurunan ini belum necapai apa yang MDG targetkan, 

(Budijanto, 2018) yakni sebanyak 102 per 100.000 kelahiran hidup pada 

tahun 2015 (Susiana, 2019), Hal ini menandakan bahwa masih dibutuhkan 

sistem kesehatan nasional yang memadai agar angka kematian ibu bisa lebih 

menurun dan terdapat peningkatkan pada kesehatan ibu hamil.  

  Salah satu perubahan yang terjadi semasa kehamilan adalah struktur 

dan aktivitas molecular pada gigi dan mulut, perubahan ini terjadi karena 

adanya fluktuasi hormon kehamilan, perubahan ini menjadi penting karena 

dapat membuat gigi dan mulut menjadi lebih rentan untuk mengalami 

penyakit (Saputri dkk, 2016). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 

2018 menyatakan bahwa masalah gigi di Indonesia yang paling banyak 

adalah gigi rusak / berlubang / gigi sakit, dengan proporsi sebesar 45,3%, 

sedangkan kelainan dari kesehatan mulut yang paling banyak diderita 

penduduk Indonesia adalah gusi bengkak atau abses oral, dengan persentasi 

sebesar 14% (Data Kemenkes, 2020). Wanita hamil rentan terkena penyakit 

periodontal, secara klinis dapat ditandai dengan adanya peningkatan respons 

peradangan (gingivitis kehamilan), hal ini dijumpai pada 30 - 100 % wanita 
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yang sedang hamil (Gupta & Mansi, 2012). Data Puskesmas kecamatan 

Cengkareng, Jakarta Barat  menunjukan bahwa ibu hamil yang melakukan 

kunjungan ke dokter gigi untuk memeriksakan dirinya pada tahun 2020 hanya 

21 orang. Data ini menunjukan bahwa sangat sedikit ibu hamil yang 

berkunjung ke poli gigi.  

  Menurut Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Pasal 12 

ayat 1 tentang pelayanan kesehatan pada periode kehamilan bertujuan untuk 

memenuhi hak setiap ibu hamil untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang 

berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin 

dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas, maka dari 

itu sangat diperlukan menjaga kebersihan gigi dan mulut sangat penting untuk 

ibu hamil agar mencegah terjadinya penyakit di rongga mulut. Kemauan ibu 

hamil  untuk   melakukan   perawatan gigi dan mulut sangat dipengaruhi oleh 

tingkat pengetahuan dalam menjaga  kesehatan gigi dan mulut. Mengabaikan 

kebersihan gigi dan mulut seperti tidak rutin check – up ke dokter gigi selama 

kehamilan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masalah tersebut, 

hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya pengetahuan ibu hamil terhadap 

pentingnya kesehatan gigi dan mulut (Marwiyah & Dahlia, 2018).   

  Pengabaian ibu hamil seputar kesehatan gigi dan mulut dihubungkan 

dengan beberapa faktor antara lain, rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang 

kesehatan gigi dan mulut, pengalaman di masa lalu, akses yang buruk 

terhadap perawatan mulut terkait dengan sosial ekonomi ibu hamil dan lokasi 

yang sulit dijangkau (Alratroo dkk, 2021).  

  Ibu hamil sangat berisiko terkena Gingivitis, Periodontitis, 

Mobilitas Gigi dan Karies. Diketahui penyakit Periodontal yang berhubungan 

dengan ibu hamil mempunyai efek samping seperti kelahiran prematur, serta 

berat badan lahir rendah (BBLR) (Nazir & Alhareky, 2020). BBLR dapat 

didefinisikan sebagai berat bayi saat lahir yang lebih rendah dari 2,500 g dan 

dilahirkan sebelum 37 minggu (Angraini & Andreas, 2015). Selama 

kehamilan, terjadi lonjakan dari kadar hormon estrogen dan progesteron, hal 

ini dapat menyebabkan meningkatnya permeabilitas dari pembuluh darah dan 
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sensitivitas jaringan gusi terhadap iritan lokal seperti kalkulus (gigi 

berlubang), plak, dan kalkulus. Gejala khas dari gingivitis adalah adanya 

edema gingiva interdental, mudah berdarah, dan terasa gusi yang terasa nyeri. 

Penyebab lain dari gingivitis pada ibu hamil juga diantaranya adalah kurang 

menjaga kebersihan gigi dan mulut (Warogan dkk, 2015 serta perilaku dair 

ibu hamil ketika melakukan knjungan rutin ke dokter gigi (Marwiyah & 

Dahlia, 2018).   

  Banyak ibu hamil yang cemas dalam melakukan kunjungan ke 

dokter gigi dikarenakan beberapa kendala seperti adanya miskonsepsi, 

kendala waktu, ketidakpuasan dengan kualitas pelayanan, dan keyakinan 

bahwa perawatan gigi tidak aman selama masa kehamilan (Rocha dkk, 2018). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2015, ibu hamil yang 

melakukan pemriksaan rutin ke dokter gigi masih terhitung rendah, hanya 

32,4% responden belum pernah ke dokter gigi selama hidupnya, sedangkan 

35,5% terakhir ke dokter gigi satu tahun yang lalu, dan 32,4% sudah lama 

tidak melakukan pemeriksaan ke dokter gigi (lebih dari dua tahun) (Angraini 

& Andreas, 2015). 

  Berdasarkan hasil penelitian di Klinik Sahabat Medika Surabaya, 

ibu hamil yang memeriksakan kehamilan pada bulan Agustus- September 

tahun 2019 sebanyak 106 ibu hamil, dan yang memeriksakan dirinya ke poli 

gigi hanya 9 orang ibu hamil. Dari data tersebut terlihat rendahnya kunjungan 

ibu hamil ke poli gigi di Klinik Sahabat Medika (Diniar dkk, 2021). Dan pada 

hasil penelitian lain di kota Hangzhou, China hanya terdapat 16,73% ibu 

hamil dari total keseluruhan yang melaporkan bahwa mereka rutin melakukan 

pemanfaatan perawatan gigi selama kehamilan berlangsung (Sun dkk, 2014).  

  Kecemasan pasien menimbulkan dampak negatif terhadap 

pemeriksaan gigi yang akan dilakukan. Pada saat pasien merasakan cemas 

terjadi aktivasi saraf simpatetik yang akan mengakibatkan meningkatnya 

curah jantung dan penyempitan arteriol, kedua respons ini akan berujung pada 

naiknya tekanan darah dari pasien (Berman dkk, 2009).  
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  Kecemasan dalam kunjungan ke dokter gigi telah diduga berasal dari 

dua sumber, yaitu eksogen dan endogen. Contoh eksogen adalah seperti 

pengalaman yang sudah dilakukan dalam kunjungan ke dokter gigi, Informasi 

yang didapat, dan aspek kognitif ibu hamil tersebut. Contoh endogen antara 

lain, mengacu pada kepribadian seseorang atau gejala kejiwaan, yaitu 

kecemasan dan depresi (Lahti dkk, 2019).  

  Allah Ta’ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling 

mulia dan sempurna, manusia diberikan kelebihan adanya akal untuk berpikir 

sehingga akan bisa membedakan mana yang hak dan yang batil (Hariyanto, 

2015). Di dalam Al-Quran manusia diberikan sebutan al-basyar, an-nas, dan 

al-ins atau al-insan. Al- basyar diartikan sebagai makhluk biologis yang 

memerlukan makan, minum, melakukan hubungan seksual, dan yang lainnya. 

Allah Ta’ala berfirman : 

نْ  تَُراب   ثُم   اِذَا   اَْنتُمْ  َبَشر   تَْنتَِشُرْونَ  – ٢٠  َوِمنْ  ٰاٰيِته    اَنْ  َخلَقَُكمْ  ِمِّ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia 

menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia 

yang berkembang biak “ (QS Ar- Rum  (30): 20).  

 

  Ayat di atas mengandung makna bahwa al -basyar adalah anak 

keturunan Nabi Adam (Bani Adam) yang mempunyai arti bahwa manusia 

mengalami proses reproduksi seksual dan senantiasa berusaha untuk 

memenuhi semua kebutuhan biologisnya, serta tunduk terhadap hukum 

Allah, baik yang berupa sunnatullah ataupun takdir Allah Ta’ala (Hariyanto, 

2015).  

  Anugerah  Allah Ta’ala kepada manusia harus dijaga dan dipelihara 

dengan baik agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, antara lain menjaga 

kebersihan gigi dan mulut. Sebagaimana tertuang dalam Hadis Rasulullah 

menyatakan “Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku 

perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali melakukan wudhu” (HR. Al 

Bukhari dan Muslim), artinya adalah bahwa Islam tidak mengabaikan tentang 

urusan menjaga kebersihan gigi dan mulut (Melati dkk, 2019).  
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  M. Quraish Shihab pada tahun 2016 dalam kitab Tafsir Al – 

Mishbah mengatakan bahwa setiap manusia akan diuji oleh Allah Ta’ala 

dengan berbagai ujian. Ujian tersebut untuk menguji keimanan individu, 

biasanya hadir dalam bentuk  kesulitan. Allah Ta’ala berfirman:  

 اۤلمِّۤ  ۗ – ١

ا ٰاَمن ا َوُهمْ  َل  يُْفتَنُْونَ  – ٢ ا اَنْ  ي قُْولُْو   اََحِسبَ  الن اسُ  اَنْ  يُّتَْرُكْو 

 َولَقَدْ  فَتَن ا ال ِذْينَ  ِمنْ  قَْبِلِهمْ  فَلَيَْعلََمن   ّللٰاُ  ال ِذْينَ  َصدَقُْوا َولَيَْعلََمن   اْلٰكِذِبْينَ  - ٣

Artinya : “Alif Lam Mim, Apakah manusia mengira bahwa mereka akan 

dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka 

tidak diuji?, Dan sungguh, Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, 

maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui 

orang-orang yang dusta” (Q.S Al-Ankabut (29): 1-3).  

 

  Salah satu ujian adanya kecemasan. Kecemasan dijelaskan di dalam 

Al-Qur’an sebagai perasaan emosi takut. Rasa takut disini adalah lebih 

kepada arti takut kepada Allah Ta’ala, takut akan siksaan, dan takut tidak 

mendapatkan Ridha-Nya, kecemasan disini dikaitkan seperti rasa cemas ibu 

hamil dalam melakukan kunjungan ke poli gigi (Nugraha, 2020).  

  Pengertian kecemasan bisa diartikan rasa takut yang irrasional dan 

dapat dialami setiap individu serta respon alami individu atas suatu kejadian, 

reaksi inilah yang membuat perasaan individu kurang nyaman (Nugraha, 

2020). Pada umumnya ibu hamil merasa cemas untuk melakukan kunjungan 

ke dokter gigi dikarenakan adanya pengalaman yang tidak menyenangkan 

dan mereka berpikir bahwa jika ke dokter gigi akan mengganggu janin 

mereka (Angraini & Andreas, 2015). 

  Berdasarkan data yang sudah dipaparkan di atas maka sangat 

penting untuk mengetahui tingkat kecemasan ibu hamil dalam melakukan 

kunjungan ke poli gigi di Puskesmas kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.  
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1.2 Rumusan masalah  

1. Bagaimana tingkat kecemasan ibu hamil dalam melakukan kunjungan ke 

poli gigi untuk memeriksakan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas 

kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat  ?  

2. Apa saja faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan ibu hamil 

dalam melakukan kunjungan ke poli gigi di Puskesmas kecamatan 

Cengkareng, Jakarta Barat ?  

3. Bagaimana pandangan Islam mengenai kecemasan ibu hamil dalam 

melakukan kunjungan ke poli gigi di Puskesmas kecamatan Cengkareng, 

Jakarta Barat ?  

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum  

Mengidentifikasi hubungan tingkat kecemasan ibu hamil dalam melakukan 

kunjungan ke poli gigi di Puskesmas kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat  

dan pandangannya dari sisi Islam 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Untuk mengetahui tingkat kecemasan ibu hamil dalam melakukan 

kunjungan ke poli gigi di Puskesmas kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.  

2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan 

ibu hamil dalam melakukan kunjungan ke poli gigi di Puskesmas kecamatan 

Cengkareng, Jakarta Barat .  

3. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai kecemasan ibu hamil dalam 

melakukan kunjungan ke poli gigi di Puskesmas kecamatan Cengkareng, 

Jakarta Barat . 

 

1.4 Manfaat penelitian  

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat memaparkan informasi sehingga dari hasil yang didapat mampu 

menjadi sumber peninjauan yang lebih lanjut, terutama apabila terdapat 

hubungan yang bermakna dari kecemasan ibu hamil dalam mengunjungi poli 

gigi terhadap kesehatan gigi dan mulut di poli gigi.  
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2. Bagi Institusi Kesehatan  

Dapat meminimalisir tingkat kecemasan ibu hamil dalam mengunjungi poli 

gigi.   

3. Bagi Masyarakat  

Dapat memberikan gambaran pada ibu hamil bahwa memeriksa kesehatan 

gigi dan mulut di poli gigi bersifat penting, dan untuk menambah ilmu tentang 

manfaat perawatan gigi selama masa kehamilan.  

4. Bagi Peneliti  

Dapat menambah wawasan Ilmu Kedokteran Gigi serta dapat 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapat dan dapat menerapkan 

nilai- nilai Islam. 

 

 

  


