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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian dari kesehatan tubuh yang 

tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya sebab kesehatan gigi dan mulut 

akan memengaruhi kesehatan tubuh keseluruhan. Kesehatan gigi dan mulut 

menjadi permasalahan yang dialami sebagian besar penduduk negara di 

dunia, karena dapat berakibat terjadi invasi bakteri dan kematian pulpa serta 

penyebaran infeksi periapeks yang dapat menyebabkan rasa nyeri 

(Departemen Kesehatan, 2009). Akibat kesehatan mulut yang buruk pada 

ibu hamil, ibu hamil dapat mengalami persalinan prematur, bayi dengan 

berat lahir rendah, preeklamsia, ulserasi jaringan gingiva, granuloma 

kehamilan, gingivitis, tumor kehamilan (epulis gravidarum), gigi goyang, 

mulut kering, dan erosi gigi. Perubahan kadar hormon dalam kehamilan 

secara langsung memengaruhi kondisi gingiva dan secara tidak langsung 

dapat mengakibatkan kerusakan gigi (George et al., 2016). 

Kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia masih memerlukan 

perhatian yang serius dari tenaga kesehatan, karena penyakit gigi dan mulut 

masih diderita oleh 90% penduduk Indonesia. Kondisi mulut yang 

sehat berarti terbebas dari infeksi, penyakit gingiva, kerusakan gigi, dan 

penyakit dalam rongga mulut lainnya, serta keadaan yang membatasi fungsi 

menggigit, mengunyah, tersenyum, berbicara, dan kondisi psikososial. 

Kesehatan gigi dan mulut adalah bagian penting dari kesehatan pada 

umumnya. Sudah diakui bahwa kesehatan gigi dan mulut dapat 

memengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh (Gejir & Sukartini, 

2017).  

Mengukur kebersihan gigi dan mulut merupakan upaya untuk 

menentukan kebersihan oral seseorang. Untuk mengukur kebersihan gigi 

dan mulut dapat digunakan oral hygiene index simplified (OHI-S). Angka 

ini didapat dengan menjumlahkan debris index (DI) dan calculus index (CI). 
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Debris index dan caculus index memiliki 3 kriteria yaitu kriteria baik (0,0 - 

0,6), kriteria sedang (0,7 - 1,8), dan kriteria buruk (1,9 - 3,0). Skor OHI-S 

dibagi menjadi 3 kriteria yaitu kriteria baik (0,0 - 1,2), kriteria sedang (1,3 

- 3,0), dan kriteria buruk (3,1 - 6,0) (Putri dkk., 2010). 

Selama kehamilan sangat penting untuk menjaga kesehatan gigi dan 

mulut sehingga fungsi pengunyahan, asupan gizi, kondisi ibu hamil tetap 

sehat, serta mencegah penyakit gigi dan mulut agar tidak menjadi lebih 

parah (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89 tahun 2015, 

2016). Ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan gigi dan mulut dari tenaga 

kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jenis pelayanan ini dapat 

dilakukan sesuai dengan kelompok usia kehamilan yang dibagi menjadi 

trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga (Gejir & Sukartini, 

2017). 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89 

tahun 2015 (2016) tentang upaya kesehatan gigi dan mulut pada bagian 

kedua terdapat Pasal 5 yang berisikan  

1. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut ibu hamil merupakan pelayanan 

kesehatan yang ditujukan kepada  

a. Janin yang dikandung; dan  

b. Ibu hamil.  

2. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang ditujukan kepada janin yang 

dikandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 

dalam rangka mengoptimalkan tumbuh kembang janin dan mencegah 

terjadinya kelainan kongenital tubuh khususnya dento-orofacial. 

3. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang ditujukan kepada ibu hamil 

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan untuk memelihara 

dan meningkatkan kesehatan gigi dan mulut ibu hamil dalam rangka 

membantu mengoptimalkan kesehatan ibu secara keseluruhan demi 

tumbuh kembang janin yang baik. 

Pengetahuan mengenai kesehatan gigi dan mulut serta perilaku 

pencegahan masalah kesehatan gigi dan mulut penting untuk meminimalisir 
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masalah kesehatan gigi dan mulut yang terjadi selama kehamilan 

(Munadirah, 2017). Dalam dunia kesehatan dikenal istilah (Anshori, 2014) 

 

َخْيٌر ِمَن اْلِعََلجِ اْلِوقَايَةُ   

Artinya: “Mencegah lebih baik daripada mengobati.” 

 

Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan, 

baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan, dan kebersihan 

jasmani maupun rohani. Kebersihan jasmani berarti bebas dari kotoran 

ataupun penyakit, termasuk penyakit rongga mulut dan gigi. Sebagai 

manusia yang bertakwa sudah seharusnya melakukan hal-hal yang 

diperintahkan oleh Allah SWT, yaitu dengan selalu menjaga kebersihan 

jasmani maupun rohani. Salah satu bentuk manifestasi menyangkut hal 

kebersihan adalah hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-

Bukhari dan Muslim (Budiarti, 2013) Nabi bersabda 

 

تِي أَْو َعلَى النَّاِس ََلََمْرتُُهْم بِالِسَِّواِك َمَع ُكِلِّ َصََلة    لَْوََل أَْن أَُشقَّ َعلَى أُمَّ

Artinya: “Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan 

memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka akan mendirikan 

shalat.” (H.R. Al-Bukhari, no. 887 dan Muslim, no. 452) 

 

Perintah ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW memerhatikan 

kebersihan gigi dan mulut sewaktu akan berkomunikasi dengan Allah SWT. 

Anjuran Nabi ini dapat menjaga kebersihan gigi sepanjang hari serta dapat 

mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit pada gigi. Nabi Muhammad 

SAW membersihkan giginya dengan menggunakan siwak pada saat bangun 

tidur, setiap akan membaca al-Quran, dan sebelum pergi ke masjid untuk 

melakukan shalat subuh. Pada saat beliau akan meninggal dunia, beliau 

masih meminta Aisyah untuk membersihkan mulutnya dengan siwak 

(Budiarti, 2013). Nabi SAW bersabda 
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وَ  بِِّ السِِّ اَك َمْطَهَرةٌ ِلْلفَمِِّ َمْرَضاةٌ ِللرَّ  

Artinya: "Bersiwak itu akan membuat mulut bersih dan diridhai oleh 

Allah." (H.R. An Nasa'i, Ahmad) 

 

Kementerian kesehatan Indonesia memberikan pedoman pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut ibu hamil yang terintegrasi sebagai kunjungan 

antenatal, yang meliputi (KemenKes, 2016) 

1. Konseling kesehatan berupa pemberian komunikasi, informasi, dan 

edukasi (KIE) mengenai kesehatan gigi dan mulut. 

2. Pemeriksaan deteksi dini kelainan penyakit gigi dan mulut. 

3. Merujuk ibu hamil jika memerlukan perawatan kuratif. 

Berdasarkan latar belakang di atas akan dilakukan penelitian 

mengenai frekuensi menyikat gigi pada ibu hamil dalam upaya menjaga 

kebersihan rongga mulut di Puskesmas Kecamatan Cengkareng, Jakarta 

Barat untuk melihat apakah terdapat hubungan antara frekuensi menyikat 

gigi terhadap kebersihan rongga mulut pada ibu hamil di Puskesmas 

Cengkareng, Jakarta Barat, serta tinjauannya dari sisi Islam. 

 

1.2 Rumusan masalah  

1. Apakah terdapat hubungan antara frekuensi menyikat gigi dengan 

kebersihan rongga mulut pada ibu hamil di Puskesmas Kecamatan 

Cengkareng, Jakarta Barat? 

2. Bagaimana tinjauan Islam mengenai frekuensi menyikat gigi dalam 

upaya menjaga kebersihan rongga mulut pada ibu hamil di Puskesmas 

Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum  

Mengetahui frekuensi menyikat gigi dalam menjaga kebersihan 

rongga mulut pada ibu hamil di Puskesmas Kecamatan Cengkareng, 

Jakarta Barat. 
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1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui tingkat kebersihan rongga mulut pada ibu hamil di 

Puskesmas Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. 

2. Mengetahui pandangan Islam terhadap frekuensi kebersihan 

gigi dan mulut ibu hamil di Puskesmas Kecamatan Cengkareng, 

Jakarta Barat. 

 

1.4  Manfaat penelitian 

1.4.1 Bagi institusi  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penyuluhan bagi 

institusi-institusi saat melakukan penyuluhan - penyuluhan. 

1.4.2 Bagi puskesmas 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan 

di poli gigi Puskesmas Cengkareng, Jakarta barat. 

1.4.3 Bagi ibu hamil  

Hasil penelitian ini memberikan informasi dan pengetahuan bagi ibu 

hamil dalam meningkatkan kesadaran ibu hamil akan pentingnya 

menyikat gigi. 

1.4.4 Bagi para peneliti  

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah 

pengetahuan dan informasi mengenai pentingnya menjaga 

kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan 

dan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga 

kebersihan gigi dan mulut pada ibu hamil. 

 

 

 

 

 

 


