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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Kehamilan adalah masa yang unik dalam kehidupan seorang wanita 

dimana terjadi berbagai perubahan fisik dan fisiologi akibat interaksi 

hormonal yang kompleks.
1,2

 Perubahan tersebut terjadi secara sistemik dan 

berdampak pada beberapa bagian lokal tubuh, termasuk rongga mulut.
1,2,3

 
 

Perubahan pada rongga mulut yang sering terjadi selama kehamilan 

meliputi ginggivitis, hiperplasia ginggiva, granuloma piogenik, dan 

perubahan saliva. Perubahan saliva yang utama saat kehamilan adalah 

perubahan curah saliva, komposisi, pH, dan level hormon.
1 

Selama kehamilan, pH saliva dan cairan ginggiva menjadi lebih 

asam akibat adanya perubahan kapasitas buffer serta mual dan muntah 

yang menyebabkan asam lambung naik hingga ke rongga mulut.
4,5

  

Produksi asam yang meningkat pada rongga mulut apabila disertai dengan 

kurangnya perhatian ibu hamil terhadap kebersihan rongga mulutnya akan 

mempercepat timbulnya karies.
6,7

 Karies yang berkembang menjadi 

penyakit periodontal berpotensi menimbulkan berbagai komplikasi 

kehamilan.
8 

Penelitian yang dilakukan oleh Rockenbach dan kawan-kawan pada 

tahun 2006 menyebutkan bahwa terdapat penurunan pH saliva pada ibu 
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hamil yang dibandingkan dengan pH saliva ibu tidak hamil.
9
 Penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Al Nuaimy dan Al Doski pada tahun 

2002 menunjukkan bahwa pH saliva terus mengalami penurunan sejak 

trimester pertama hingga trimester ketiga kehamilan. Penurunan pH saliva 

selama kehamilan diduga berkaitan dengan penurunan bikarbonat plasma 

akibat meningkatnya hormon progesteron. Penelitian tersebut juga 

menunjukkan adanya peningkatan karies pada kehamilan trimester 

pertama dan kedua.
4
 Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai hubungan pH saliva dengan karies pada 

kehamilan trimester pertama dan kedua. 

1.2 Masalah penelitian 

Adakah hubungan pH saliva dengan karies pada kehamilan trimester 

pertama dan kedua? 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui hubungan pH saliva dengan karies pada kehamilan 

trimester pertama dan kedua. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1) Mengetahui pH saliva pada ibu hamil trimester pertama 

2) Mengetahui pH saliva pada ibu hamil trimester kedua 
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3) Mengetahui indeks karies pada ibu hamil trimester pertama 

4) Mengetahui indeks karies pada ibu hamil trimester kedua 

5) Menganalisis adanya perubahan pH saliva dan indeks karies pada 

trimester pertama dan kedua serta hubungannya 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat untuk ilmu pengetahuan 

 Sebagai sumbangan ilmiah bagi ilmu kedokteran. 

1.4.2 Manfaat untuk pelayanan kesehatan 

 Sebagai bahan pertimbangan bagi dokter dalam memberikan pelayanan 

kesehatan gigi dan mulut bagi ibu hamil. 

1.4.3 Manfaat untuk penelitian 

 Sebagai landasan pada penelitian lebih lanjut. 
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1.5 Orisinalitas 

Tabel 1. Orisinalitas penelitian 

No Pengarang dan 

Judul Penelitian 

MetodePenelitian Hasil 

1. Rockenbach et al.  

Salivary Flow Rate, 

pH, and 

Concentrations of 

Calcium, Phosphate, 

and sIgA in Brazilian 

pregnant and non-

pregnant women. 

Porto Alegre, Brazil: 

Pontifical Catholic 

University of Rio 

Grande do Soul; 

2006. 

Cross sectional study 

 

Variabel : 

 Curah saliva 

 pH saliva 

 komposisi biokimia: 

kalsium, fosfat, dan 

sIgA 

 ibu hamil 

 ibu tidak hamil 

 

Subjek: 

22 ibu hamil dan 22 ibu 

tidak hamil yang datang 

ke Klinik Obstetri dan 

Ginekologi Sao Paulo 

Hospital Porto Alegre 

Brazil.  

Tidak ditemukan 

perbedaan pada curah 

saliva dan konsentrasi 

kalsium serta fosfat 

antara ibu hamil 

dengan ibu tidak hamil. 

pH saliva pada ibu 

hamil lebih rendah 

daripada ibu tidak 

hamil, sedangkan sIgA 

didapatkan lebih tinggi 

pada ibu hamil 

dibandingkan dengan 

ibu tidak hamil. 

2. Al Nuaimy, K., Al 

Doski, F. 

Pregnancy-Related 

Changes in Oral 

Health and Human 

Unstimulated Whole 

Saliva. 

Mosul, Iraq: College 

of Medical 

University of Mosul; 

2002. 

Cross sectional study 

 

Variabel: 

 curah saliva 

 pH saliva 

 konsentrasi protein 

total 

 aktivitas enzim alfa-

amilase 

 konsentrasi Na 

 konsentrasi kalsium 

 inflamasi ginggiva 

 indeks DMFT 

 ibu hamil trimester 

pertama 

 ibu hamil trimester 

kedua 

 ibu hamil trimester 

ketiga 

 ibu tidak hamil 

Didapatkan 

peningkatan inflamasi 

ginggiva dan indeks 

DMFT meningkat 

terutama pada trimester 

ketiga. Curah saliva 

didapatkan menurun 

paling rendah pada 

trimester kedua. pH 

saliva mengalami 

penurunan yang 

berkelanjutan sejak 

trimester pertama 

hingga trimester ketiga. 

Aktivitas alfa-amilase 

meningkat, sedangkan 

konsentrasi kalsium 

terus menurun hingga 

trimester ketiga. 

Konsentrasi natrium 

menurun. 
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Tabel 1. Orisinalitas penelitian (lanjutan) 

3. Suwanto, Martini, 

Sayono. 

Hubungan Derajat 

Keasaman Saliva 

dengan Karies Gigi 

pada Siswa SD 

Negeri Jakenan 

Kecamatan Jakenan 

Kabupaten Pati 

Tahun 2005. 

Semarang: Fakultas 

Kesehatan 

Masyarakat 

Universitas 

Muhammadiyah 

Semarang; 2005. 

Cross sectional study 

 

Variabel: 

 pH saliva 

 karies gigi 

Didapatkan hubungan 

bermakna secara 

statistik antara derajat 

keasaman (pH) saliva 

dengan karies gigi pada 

siswa SD Negeri 

Jakenan Kecamatan 

Jakenan Kabupaten 

Pati Tahun 2005. 

 

Penelitian sebelumnya oleh Rockenbach diteliti tentang curah 

saliva, pH saliva, konsentrasi kalsium, fosfat, dan sIgA pada ibu hamil dan 

ibu tidak hamil di Brazil.
9
 Ada pula penelitian lain yang dilakukan oleh Al 

Nuaimy dan Al Doski diteliti tentang curah saliva, pH saliva, derajat 

inflamasi ginggiva, aktivitas enzim alfa-amilase, konsentrasi protein total, 

natrium, dan kalsium, serta indeks DMFT pada kehamilan trimester 

pertama, kedua, dan ketiga.
4
 Pada penelitian yang dilakukan oleh Suwanto 

dan kawan-kawan diteliti tentang hubungan pH saliva dengan karies pada 

siswa SD Negeri Jakenan, Pati.
 10

 

Pada penelitian ini, yang peneliti ingin memfokuskan pada 

hubungan antara pH saliva dan karies pada kehamilan trimester pertama 

dan kedua. 

 


