
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyakit periodontal banyak terjadi di Indonesia, salah satu 

penyakit periodontal yang sering terjadi adalah gingivitis. Berdasarkan 

Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) pada tahun 2013, masalah gigi dan 

mulut termasuk penyakit periodontal sebesar 25,9%. Gingivitis adalah 

inflamasi gingiva dimana pada kondisi ini tidak terjadi kehilangan 

perlekatan tulang alveolar. Pada pemeriksaan klinis terdapat gambaran 

kemerahan di margin gingiva, pembengkakan dengan tingkat bervariasi, 

perdarahan saat probing dengan tekanan ringan dan perubahan bentuk 

gingiva (fisiologik). Terlihat penambahan kedalaman probing 

(pseudopockets / poket semu). Biasanya pada gingivitis tidak ada rasa 

sakit. (Fedi dkk., 2005) 

Sebagian besar tipe gingivitis adalah disebabkan  oleh plak, meskipun 

faktor sekunder dapat juga berpengaruh terhadap manifestasi klinis seperti 

gingivitis karena defisiensi nutrisi. (Fedi dkk., 2005) Defisiensi nutrisi 

yang dapat menyebabkan gingivitis adalah defisiensi vitamin C,  

Ribovlafin B2, dan Niacin.  (Rosaiah et al., 2011) Peningkatan prevalensi 

dan keparahan inflamasi gingiva selama kehamilan telah dilaporkan sejak 

1960-an. Dalam studi sebelumnya, terlihat bahwa inflamasi gingiva 



menunjukkan prevalensi dari 30% sampai 100% pada saat kehamilan 

terjadi. (Wu et al., 2015)  

Mochtar (2007) menyatakan pada masa kehamilan biasanya 

perhatian tercurah pada kehamilan calon bayi yang akan dilahirkan. 

Sedangkan perhatian terhadap bagian tubuh lain hampir dilupakan, karena 

dianggap tidak berhubungan dengan kehamilan.  

Gingivitis pada saat kehamilan disebabkan oleh peningkatan 

konsentrasi hormon esterogen dan progesteron di dalam darah. Adanya 

perubahan hormonal disertai dengan perubahan vaskuler menyebabkan 

gingiva menjadi sensitif khususnya terhadap toksin maupun iritan lainnya 

yang mengakibatkan gingiva mengalami peradangan. (Yoto dkk., 2013) 

Asupan nutrisi pada ibu hamil sangat diperlukan. Pada kehamilan 

dianjurkan  banyak  mengkonsumsi  makanan  yang kaya akan zat besi, 

asam folat, juga vitamin B  seperti  hati,  daging,  kuning  telur,  ikan, 

susu,  kacang-kacangan  seperti  tempe  dan susu  kedelai serta  sayuran  

berwarna  hijau tua  seperti  bayam  dan  daun  katuk. (Nurhidayati & 

Hapsari, 2014) selain itu juga mengkonsumsi makanan yang mengandung 

banyak vitamin C seperti buah jeruk dan pepaya.  

Rekomendasi untuk asupan gizi selama kehamilan tetap sebagian 

besar sama dengan luar kehamilan dengan beberapa pengecualian: 

 Perempuan disarankan untuk mengkonsumsi suplemen harian 400 

mikrogram (400μg / 0.4mg) asam folat minimal 4 minggu sebelum 

konsepsi dan selama 12 minggu pertama kehamilan. 



 Besi, kalsium, vitamin D dan rantai panjang omega-3 asam lemak tak 

jenuh ganda adalah nutrisi penting selama kehamilan. 

Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam Al-Qur’an surat 

‘Abasa ayat 24-32 yaitu : 

 

Artinya : “Maka hendaklah manusia itu memperhatikan 

makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air 

(dari langit). Kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu 

Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran. Zaitun 

dan kurma. Kebun-kebun (yang) lebat. Dan buah-buahan serta rumput-

rumputan. Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.” 

Penelitian yang dilakukan Aritonang dkk., (2012) tentang 

Hubungan Umur Kehamilan Ibu dengan Keadaan Gingivitis di desa 

Patumbak I dan II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang 

didapatkan hasil kejadian gingivitis pada ibu hamil sering terjadi di umur 

kehamilan trimester III. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan 

Warongan dkk., (2015) tentang Gambaran Status Gingiva pada Ibu Hamil 

di Puskesmas Bahu Manado didapatkan hasil kejadian inflamasi gingiva 

dengan peningkatan yang berat dan dominan pada trimester III. 

Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang hubungan asupan nutrisi dengan keparahan gingivitis pada ibu 



hamil dengan harapan ibu hamil dapat mengatur pola makan atau 

nutrisinya selama hamil dengan baik dan seimbang dan dapat mengurangi 

terjadinya keparahan gingivitis. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, permasalahan 

yang timbul adalah apakah ada hubungan asupan nutrisi dengan keparahan 

gingivitis pada ibu hamil? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui apakah ada hubungan asupan nutrisi dengan 

keparahan gingivitis pada ibu hamil. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui kriteria gingivitis yang terjadi pada ibu hamil trimester 

III 

b. Mengetahui asupan nutrisi ibu hamil selama kehamilan 

c. Mengetahui hubungan asupan nutrisi ibu hamil dengan keparahan 

gingivitis pada trimester III 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

di bidang kesehatan gigi dan mulut tentang adanya hubungan asupan 

nutrisi selama kehamilan dengan keparahan gingivitis. 

 



2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat khususnya 

wanita yang akan mengalami kehamilan bahwa ada hubungan 

asupan nutrisi dengan keparahan gingivitis. 

b. Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya wanita yang 

akan mengalami kehamilan untuk menjaga kebersihan mulut dan 

menjaga nutrisi selama kehamilan sehingga menurunkan tingkat 

keparahan gingivitis pada ibu hamil. 

 


