JURNAL ILMIAH KESEHATAN IQRA

PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG PENGARUH MAKANAN
TERHADAP TIMBULNYA PLAK GIGI
Marlina Kabe1, Mulyana2,*, Sultan Amin Yasin3, Noviyanto Tanjung Bulu4
1

Mahasiswa Diploma III Kesehatan Gigi, STIKES Muhammadiyah Sidrap
Program Studi Diploma IV Terapis Gigi, STIKS Muhammadiyah Sidrap

2,3,4

Alamat korespondensi: muliyanastkms@gmail.com
ABSTRAK
Plak gigi adalah lapisan lengket yang melekat pada pada permukaan gigi dan mengandung
bakteri. Jika plak gigi tidak dihilangkan ketika masih lunak, plak akan mengeras dan sulit
dihilangkan. Plak gigi dapat merusak gigi dan menyebabkan kerusakan gigi atau menyebabkan
gigi jadi tanggal. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil tentang
pengaruh makanan terhadap timbulnya plak gigi. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis
penelitian kuantitatif dengan metode observasional analitik. Hasil penelitian dari jumlah frekuensi
35 responden menunjukkan responden terbanyak dengan usia kehamilan 6 bulan sebanyak 12
responden (34,28%), kemudian responden yang berusia 27 tahun sebanyak 5 responden (14,28%)
diikuti oleh pengetahuan ibu hamil terhadap pengaruh makanan menunjukkan responden
terbanyak berpengetahuan cukup sebanyak 14 responden (40%) dan tingkat sikap responden
terhadap kebersihan gigi dan mulut menunjukkan responden terbanyak berpengetahuan baik
sebanyak 19 responden (54,28%).
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PENDAHULUAN
Ibu hamil merupakan sekelompok
orang yang rawan terhadap penyakit gigi
dan mulut hal ini di buktikan oleh
beberapa penelitian yang menyatakan ada
pengaruh tingkat pengetahuan, sikap dan
perilaku ibu hamil terhadap kesehatan
gigi dan mulut. Kebutuhan akan
kesehatan gigi pada ibu hamil karena
tidak
didukung
oleh
kesadaran
masyarakat akan pentingnya kesehatan
gigi (Munadirah, 2017)
Selama pemerintahan terakhir ada
banyak
bukti
ilmiah
yang
memperlihatkan
bahwa
penyakit
periodental bisa memainkan peran
penting sebagai salah satu faktor risiko
untuk kehamilan yang merugikan seperti
melahirkan
bayi
rematur dan bayi berat badan lahir rendah
(BBLR). Kelahiran bayi BBLR adalah
berat bayi pada saat lahir dibawah 2,500
g dan lahir belum pada masa 37 minggu.
kejadian penyakit gigi dan mulut selama
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kehamilan tidak hanya di pengaruhi oleh
kehamilan itu sendiri tetapi juga karena
kurangnya pengetahuan pemeliharaan
kesehatan gigi dan mulut yang buruk
termasuk perilaku kunjungan ibu hamil
untuk
memeriksakan
giginya
di
pelayanan kesehatan (Anggraini &
Andreas, 2015).
Menurut
Notoatmodjo
(2007)
pengetahuan adalah hasil tahu, dan hal ini
terjadi setelah seseorang telah melakukan
pendengaran dan penglihatan terhadap
suatu objek tertentu. Pengetahuan
merupakan domain yang sangat penting
untuk membentuk tindakan seseorang,
maka sebab itu perilaku yang didasari
akan pengetahuan dan kesadaran. Dalam
ilmu pengetahuan tingkat ini adalah
mengingat kembalisesuatu yang spesifik
dari seluruh bahan yang dipelajari atau
rangsangan
yang
telah
diterima
(Retnaningsih, 2016).
Plak adalah lapisan lunak yang
terdiri atas mikroorganisme yang tumbuh
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menjadi banyak diatas suatu matriks yang
membentuk
dan
melengket
pada
permukaan gigi yang kotor. Secara klinis
plak gigi tidak memiliki warna oleh
karena itu plak tidak terlihat jelas
sehingga banyak tidak sadr ada akumulasi
plak, untuk melihatnya digunakan zat
pewarna,baik yang berbentuk cairan
seperti red core, atau berbentuk seperti
tablet eritrosin (Mirawati, 2017).
Plak gigi adalah deposit lunak yang
membentuk biofilm dan merekat pada
permukaan gigi atau permukaan keras
lain pada rongga mulut. Plak gigi
mengandung
beragam
macam
mikroorganisme (Setianingtyas et al.,
2018).
Plak merpakan salah satu penyebab
lokal dari terbentuknya berbagai kasus
penyakit gigi dan mulut, ini dikarenakan
aktifitas dari mikroorganisme yang
terdapat pada plak. Asam yang dihasilkan
dari fermentasi gula oleh kokus maka
akan menyebabkan demineralisasi lapisan
luar gigi sehingga struktur gigi menjadi
keropos dan gampang berlubang (Rezki
& ., 2014).
Menurut Riskesdas Tahun 2018,
prevalensi kesehatan gigi dan mulut di
indonesia mencapai 57,6 % dalam 12
bulan terakhir. Beberapa diantaranya
yang mendapatkatkan perawatan tenaga
medis gigi sebesar 10,2 % (Riskesdas,
2018).
Tujuan
penelitian
ini
untuk
mengetahui pengetahuan ibu hamil
tentang
jenis
makanan
yang
menimbulkan plak.
BAHAN DAN METODE
Lokasi dan Desain Penelitian
Jenis
penelitian
observasional
analitik yaitu melakukan pemeriksaan
langsung
dengan
melihat
dan
menguraikan serta mengukur karakteristik
penelitian yang dilakukan
dengan
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mencari hubungan atau pengaruh antar
variabel. Penelitian ini telah dilaksanakan
di rumah sakit Nene’ Mallomo Kabupaten
Sidenreng Rappang pada bulan Juni
sampaiJjuli 2020.
Populasi dan Sampel
Jumlah ibu hamil yang berkunjung di
Rumah Sakit Nene’ Mallomo Kabupaten
Sidenreng Rappang pada bulan Juni-Juli
Tahun 2020. Teknik pengambilan sampel
dalam penelitian ini menggunakan Simple
Random Sampling sebanyak 18 orang.
Analisa dan penyajian data
Dalam penelitian ini, digunakan
analisis data univariat merupakan analisis
setiap
variabel
yang
dinyatakan
dengan
sebaran
frekuensi,
baik
secara angka-angka mutlak maupun
secara persentase.
HASIL
Tabel 1. Distribusi karakteristik umum
responden
berdasarkan
umur
kehamilan pada ibu hamil
Umur kehamilan
f
%
3 bulan
4
11,42
4 bulan
8
22,85
6 bulan
12
34,28
7 bulan
6
17,14
8 bulan
5
14,28
Berdasarkan tabel 1 menunjukkan
bahwa responden gambaran pengetahuan
ibu hamil terhadap timbulnya plak gigi di
desa allakuang kabupaten sidenreng
rappang berdasarkan umur kehamilan
yaitu mayoritas yang umur kehamilannya
berusia 6 bulan sebanyak 12 orang
(34,28%) diikuti pada usia kehamilan 4
bulan yaitu sebanyak 8 orang (22,85%)
kemudian diikuti oleh usia kehamilan 7
bulan sebanyak 6 orang (17,14%) dan
pada usia kehamilan 8 bulan sebanyak 5
orang (14,28%) dan minoritas pada usia
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kehamilan 3 bualan sebanyak 4 orang
(11,42 %).
Tabel 2. Distribusi pengetahuan ibu
hamil tentang jenis makanan terhadap
timbulnya plak gigi
Pengetahuan
Baik
Cukup
Kurang

f
9
18
8

%
25,71
51,42
22,85

Tabel 2 menunjukkan bahwa
responeden gambaran pengetahuan ibu
hamil tentang pengaruh jenis makanan
terhadap timbulnya plak gigi di desa
allakuang kabupaten sidenreng rappang
provinsi sulawesi selatan tahun 2020
mayoritas sebanyak 18 responden dengan
persentase
sebanyak
51,42%
dan
minoritas sebanyak 8 responden dengan
persentase 22,85 %
Tabel 3. Distribusi pengetahuan ibu
hamil tentang frekuensi makanan
terhadap timbulnya plak gigi
Pengetahuan
f
%
Baik
10
28,57
Cukup
14
40
Kurang
11
28.57

Tabel 3 menunjukkan bahwa
mayoritas
responden
memiliki
pengetahuan yang “baik” sebanyak
10 responden (28,57 %) dan minoritas
sikap “kurang” sebanyak 10 responden
(28.57 %)
Tabel 4. Distribusi sikap
terhadap kebersihan gigi
pada ibu hamil
Sikap
f
Baik
19
Cukup
16

responden
dan mulut
%
54.28%
45.71%

Tabel 4 menunjukkan bahwa
mayoritas responden memiliki sikap yang
berpengetahuan “baik” sebanyak 19
responden (54.28%), dan minoritas sikap
yang berpengetahun “ kurang” sebanyak
16 responden (45.71 %).
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PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian pada
tabel 3 menunjukkan bahwa pengetahuan
ibu hamil di desa allakkuang kabupaten
sidenreng rappang terhadap pengaruh
makanan yang bisa menimbulkan plak
gigi diperoleh hasil sebanyak 10
responden (28.57%) berpengetahuan
“kurang” diikuti responden dengan
pengetahuan
“baik”
sebanyak
10
responden (28.57%) dan mayoritas
berpengetahuan
“cukup”
sebanyak
14responden (40%).
Pengetahuan ialah hasil dari tahu,
dan ii terjadi setelah orang melakukan
penginderaan terhadap salah satu objek
tertentu. Pengetahuan merupakan domain
yang sangat penting untuk membentuk
tindakan seseorang.(Retnaningsih, 2016)
pengetahuan
adalah
suatu
perubahan dalam perilaku seorang
individu yang bermula dari pengalaman
(Atabik, 2014).
pengetahuan dapat diartikan yaitu
adanya penambahan informasi pada
seseorang
setelah
melaksanakan
penginderaan terhadap suatu objek
tertentu (Notoatmodjo, 2012).
Sikap merupakan reaksi atau respon
yang masih tertutup dari seseorang
terhadap suatu stimulasi atau objek. Sikap
secara nyata menunjukkan adanya
kesesuaian reaksi terhadap rangsangan
(Notoatmodjo. 2011).
Berdasarkani tabel 4
dilihat
bahwa mayoritas responden memiliki
sikap yang “baik” sebanyak 19 responden
(54.28%), dan minoritas sikap “kurang”
sebanyak 16 responden (45.71%).
Sikap seseorang terhadap suatu
objek menunjukkan pengetahuan orang
tersebut
terhadap
objek
yang
bersangkutan. Hal ini dapat di artikan
bahwa sikap yang baik dan kurang
terbentuk dari komponen pengetahuan dan
hal ini akan mempengaruhi perilaku
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seseorang. Semakin banyak pengetahuan
yang diperoleh tentang kebersihan gigi
dan mulut sikap siswa dalam menjaga
kebersihan gigi dan mulut juga semakin
baik.
KESIMPULAN
Pengetahuan ibu hamil tentang
frekuensi makanan yang mempengaruhi
timbulnya
plak
adalah
mayoritas
responden memiliki pengetahuan yang
“baik” sebanyak 10 responden (28,57 %)
dan minoritas sikap “kurang” sebanyak 10
responden (28.57 %). Sedangkan perilaku
ibu hamil bahwa mayoritas bahwa
mayoritas responden memiliki sikap yang
berpengetahuan “baik” sebanyak 19
responden (54.28%), dan minoritas sikap
yang berpengetahun “ kurang” sebanyak
16 responden (45.71 %).
SARAN
Dalam meningkatkan pengetahuan
dan sikap terhadap kebersihan gigi dan
mulut
seperti
sering
mengikuti
penyuluhan, bertanya kepada petugas
kesehatan ataupun menggunakan fasilitas
seperti internet dan mencari informasi
mengenai kebersihan gigi dan mulut.
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