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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kehamilan 

2.1.1 Definisi kehamilan 

Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari 

spermatozoa dan ovum yang dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi.
11

 

Lamanya kehamilan mulai dari ovulasi sampai partus adalah kira-kira 280 hari 

(40 minggu) dan tidak lebih dari 300 hari (43 minggu). Kehamilan 40 minggu 

disebut kehamilan matur (cukup bulan); kehamilan lebih dari 43 minggu 

disebut kehamilan postmatur; kehamilan antara 28 dan 36 minggu disebut 

kehamilan prematur.
12 

Kehamilan dibagi dalam tiga trimester: trimester pertama dimulai sejak 

konsepsi hingga usia kehamilan 12 minggu, trimester kedua berlangsung 

mulai usia kehamilan 12 minggu hingga 28 minggu, dan trimester ketiga 

berlangsung mulai usia kehamilan 28 minggu hingga 40 minggu.
12 

2.1.2 Diagnosis kehamilan 

Kehamilan merupakan suatu kondisi fisiologis, tetapi pentingnya 

diagnosis kehamilan tidak dapat diabaikan. Terdapat sejumlah gejala yang 
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sering menyadarkan wanita akan kemungkinan adanya awal suatu 

kehamilan:
3,12 

1) Amenorea (tidak dapat haid) 

Penting diketahui tanggal hari pertama haid terakhir untuk menentukan 

usia kehamilan dan memperkirakan waktu persalinan. 

2) Nausea (mual) dan emesis (muntah) 

Mual dan muntah umumnya terjadi pada awal kehamilan. Karena 

sering terjadi pada pagi hari, keadaan ini biasa disebut morning 

sickness. 

3) Mengidam (sering mengingini makanan atau minuman tertentu) 

Keadaan ini sering terjadi pada awal kehamilan hingga minggu ke-16. 

4) Pingsan 

Di tempat-tempat ramai, wanita hamil mungkin mengalami kelelahan 

dan pingsan, terutama pada awal kehamilan. 

5) Mamma menjadi tegang dan membesar 

Keadaan ini terjadi akibat rangsangan estrogen dan progesteron pada 

duktuli dan alveoli mamma. Glandula Montgomery juga tampak lebih 

jelas. 

6) Anoreksia (tidak ada nafsu makan) 

Ibu hamil umumnya kehilangan nafsu makan pada awal kehamilan.  
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7) Sering kencing 

Keluhan ini timbul pada awal kehamilan, kemudian menghilang, dan 

muncul lagi pada akhir kehamilan karena adanya penekanan uterus 

terhadap kandung kemih. 

8) Obstipasi 

Tonus otot menurun akibat pengaruh hormon steroid. 

9) Pigmentasi kulit 

Pada kehamilan usia lebih dari 12 minggu, tampak deposit pigmen 

berlebih di pipi, hidung, dan dahi yang disebut kloasma gravidarum.  

10) Epulis 

Epulis merupakan hipertrofi papilla ginggiva yang sering terjadi pada 

trimester pertama kehamilan.  

11) Varises 

Sering dijumpai pada trimester akhir di daerah genitalia eksterna, fossa 

poplitea, kaki, dan betis.  

Gejala-gejala yang telah disebutkan di atas merupakan bukti presumtif 

terjadinya kehamilan, sedangkan yang termasuk bukti kemungkinan 

kehamilan yaitu:
3,12 

1) Pembesaran abdomen 

2) Perubahan bentuk, ukuran, dan konsistensi uterus 

3) Perubahan anatomis pada serviks 

4) Kontraksi Braxton Hicks 
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5) Ballotement 

6) Kontur fisik janin 

7) Adanya gonadotropin korionik di urin atau serum 

Berikut merupakan tanda-tanda positif kehamilan:
3,12 

1) Identifikasi kerja jantung janin yang terpisah dan tersendiri dari kerja 

jantung ibu hamil 

2) Persepsi gerakan janin aktif oleh pemeriksa 

3) Pengenalan mudigah dan janin setiap saat selama kehamilan dengan 

teknik sonografik atau pengenalan janin yang lebih tua secara 

radiografis pada paruh kedua kehamilan 

2.1.3 Perubahan fisiologis pada kehamilan 

 Peningkatan sekresi hormonal dan pertumbuhan janin mengakibatkan 

berbagai perubahan sistemik, meliputi:
3,13 

1) Sistem kardiovaskuler 

Volume darah ibu hamil bertambah secara fisiologis dengan adanya 

pencairan darah yang disebut hidremia. Volume darah yang bertambah 

banyak akan diikuti cardiac output yang meninggi. Hal ini terjadi 

untuk memenuhi kebutuhan sirkulasi plasenta dan organ tubuh yang 

mengalami pembesaran ukuran selama kehamilan. 
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2) Sistem hematologi 

Eritropoiesis dalam kehamilan meningkat untuk memenuhi keperluan 

transport zat asam yang sangat dibutuhkan dalam kehamilan. 

Walaupun volume eritrosit meningkat secara keseluruhan, volume 

plasma jauh lebih besar mengakibatkan konsentrasi hemoglobin dalam 

darah menjadi lebih rendah.  Jumlah leukosit dan trombosit ditemukan 

meningkat.  

3) Sistem respirasi 

Pada usia kehamilan di atas 32 minggu, usus-usus tertekan oleh uterus 

yang mendesak ke arah diafragma sehingga diafragma kurang leluasa 

bergerak dan menimbulkan keluhan sesak nafas.  

4) Sistem gastrointestinal 

Akibat kadar estrogen yang meningkat, pada hamil mengeluhkan 

perasaan mual pada awal kehamilan. Tonus otot-otot traktus 

gastrointestinal menurun sehingga motilitas traktus berkurang. 

Akibatnya, makanan menjadi lebih lama berada di dalam lambung dan 

usus. Hal ini baik untuk resorpsi, tetapi juga menimbulkan keluhan 

obstipasi.  

5) Sistem urinaria 

Pada trimester pertama, kandung kemih tertekan oleh uterus yang 

mulai membesar sehingga timbul sering kencing. Keadaan ini hilang 

saat uterus gravidus keluar dari rongga panggul. Pada akhir kehamilan, 
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saat kepala janin mulai turun ke bawah pintu atas panggul, keluhan 

sering kencing akan timbul lagi karena kandung kemih tertekan 

kembali. Poliuria dapat pula terjadi akibat peningkatan sirkulasi darah 

di ginjal selama kehamilan sehingga filtrasi di glomerulus meningkat. 

2.2 Saliva 

2.2.1 Definisi dan fungsi saliva 

Saliva adalah nama kelompok cairan tidak berwarna yang mempunyai 

konsistensi seperti air atau lendir. Saliva dihasilkan oleh sejumlah kelenjar 

saliva besar dan kecil yang bermuara di dalam rongga mulut. Dalam sehari, 

kelenjar-kelenjar tersebut mampu menghasilkan 1000 sampai dengan 1500 ml 

saliva.
14 

Fungsi saliva antara lain adalah sebagai berikut:
15,16 

1) Menjaga kelembaban dan membasahi rongga mulut 

2) Melumasi dan melunakkan makanan sehingga memudahkan proses 

menelan dan mengecap rasa makanan 

3) Pencernaan karbohidrat oleh enzim ptialin dan amilase 

4) Membersihkan rongga mulut dari sisa-sisa makanan dan mikroorganisme 

sehingga dapat mengurangi akumulasi plak gigi dan mencegah infeksi 

5) Melumasi elemen gigi geligi untuk mengurangi keausan gigi akibat 

pengunyahan 
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6) Menekan perubahan derajat asam (pH) di dalam rongga mulut sehingga 

proses demineralisasi gigi dapat dihambat 

7) Agregasi bakteri yang dapat merintangi kolonisasi mikroorgaanisme 

8) Aktivitas antibakterial sehingga menghalangi pertumbuhan bakteri dengan 

adanya s-IgA, lisozim, dan laktoferin 

2.2.2 Anatomi kelenjar saliva 

 Saliva dihasilkan sejumlah kelenjar saliva besar dan kecil yang 

bermuara di rongga mulut.
14

 Kelenjar saliva besar terdiri atas tiga pasang 

kelenjar, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar 

sublingualis.
14,15,16,17

 Kelenjar saliva kecil terdiri dari sejumlah kelenjar di 

mukosa atau submukosa rongga mulut dan diberi nama sesuai letaknya. 
14 

Kelenjar parotis merupakan kelenjar saliva terbesar, terletak bilateral 

di depan telinga antara ramus mandibularis dan processus mastoideus dengan 

bagian yang meluas ke muka di bawah lengkung zigomatik. Saluran 

keluarnya, duktus parotidikus Stensen, bermuara ke dalam vestibulum rongga 

mulut berhadapan dengan gigi molar kedua atas. Saliva yang dihasilkan 

kelenjar ini bersifat serous.
14,18 
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Gambar 1. Anatomi kelenjar saliva besar
19 

Kelenjar submandibularis merupakan kelenjar saliva yang 

memproduksi 60% dari volume total saliva. Kelenjar ini terletak pada dasar 

mulut di bawah korpus mandibula. Salurannya, duktus submandibularis 

Wharton, bermuara pada ujung papila sublingualis yang terdapat di samping 

frenulum lingualis.
14,18,20 

Kelenjar sublingualis terletak di bawah membran mukosa dasar mulut 

antara mandibula dan otot genioglossus. Masing-masing kelenjar di kiri dan 

kanan bersatu untuk membentuk saluran keluar yang bermuara di sekitar 

frenulum lingualis.
18,20 

2.2.3  Histologi kelenjar saliva 

 Kelenjar saliva merupakan kelenjar merokrin dan bentuknya berupa 

kelenjar tubuloasiner atau tubuloalveoler, tersusun atas satuan sekretoris 
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selular yang disebut asini dengan banyak duktus ekskretorius. Asini/ alveoli 

yang menyusun kelenjar salivarius dibedakan menjadi:
15 

1) Asini serous 

Asini/ alveoli serous tersusun dari sel-sel berbentuk piramid  dengan 

inti bulat di tengah yang mengelilingi lumen kecil dan mempunyai 

membran basalis. Sitoplasma di basal sel bersifat basofilik, sedangkan 

di apeks bersifat eosinofilik dengan butir-butir pro-enzim yang 

nantinya dikeluarkan ke lumen asini sebagai enzim. Hasil sekresinya 

jernih seperti air, berisi enzim ptialin 

2) Asini mukous 

Asini/ alveoli mukous tersusun dari sel-sel kuboid sampai kolumner 

dengan inti oval/ pipih di basal yang mengelilingi lumen kecil dan 

mempunyai membran basalis. Sebagian kecil sitoplasma di basal 

bersifat basofilik, sedangkan daerah antara inti dan apeks diisi musin 

berwarna pucat. Hasil sekresinya berupa musin dan sangat kental. 

3) Asini campuran 

Asini/ alveoli pada kelenjar campuran mempunyai struktur asini serous 

serta mukous. Bagian serous terdapat di distal dan menempel pada 

bagian mukous sehingga tampak sebagai bangunan berbentuk bulan 

sabit. 
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Gambar 2. Histologi kelenjar saliva
21 

Asini dan duktus interkalaris dikelilingi oleh lamina basal dan cabang-

cabang mioepitel yang dapat berkontraksi. Serat jaringan ikat membagi 

kelenjar saliva menjadi banyak lobulus yang mengandung asini dan duktus 

interkalaris. Beberapa duktus interkalaris menyatu membentuk duktus striata 

yang lebih besar, yang pada gilirannya bergabung membentuk duktus 

ekskretorius intralobular yang ukurannya lebih besar. Duktus ini bergabung 

membentuk duktus interlobular, duktus interlobar, dan bagian terminal saluran 

besar ini mencurahkan liur ke dalam rongga mulut.
17 

Kelenjar saliva mampu melakukan sekresi karena adanya rangsangan 

dari ujung-ujung saraf terhadap sel mioepitel. Sekresi dirangsang oleh ujung-

ujung saraf di mukosa rongga mulut akibat adanya rangsang mekanis, termis, 

kimiawi, psikis atau olfaktoris. Persarafan tersebut berasal dari saraf simpatis 

dan parasimpatis. Kelenjar saliva juga kaya akan suplai darah yang berfungsi 
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sebagai sumber nutrisi dan juga sebagai sumber utama dari komponen-

komponen dalam saliva.
14,15,16 

2.2.4 Curah saliva 

 Dalam sehari, kelenjar-kelenjar saliva dapat memproduksi 1000-1500 

ml saliva. Proses produksi ini melibatkan komunikasi yang kompleks 

antarneurotransmiter maupun berbagai komponen dalam saliva. Curah saliva 

dapat berubah, dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:
16 

1) Derajat hidrasi 

Pada keadaan dehidrasi, curah saliva dapat berkurang hingga mencapai 

nilai nol. Sebaliknya, pada keadaan hiperhidrasi, curah saliva 

meningkat. 

2) Posisi tubuh 

Pada posisi berdiri, kecepatan aliran saliva tertinggi dibandingkan pada 

posisi duduk dan tidur. 

3) Paparan cahaya 

Kecepatan aliran saliva menurun sebanyak 30-40% pada keadaan 

gelap. 

4) Irama siang dan malam 

Aliran saliva mencapai kecepatan puncaknya pada siang hari dan 

menurun saat tidur. 
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5) Obat 

Sekresi saliva menurun dengan pemberian obat kolinergik maupun 

simpatolitik. 

6) Usia 

Pada usia tua, kecepatan aliran saliva mengalami penurunan, 

sebaliknya pada anak dan dewasa mengalami peningkatan. 

7) Efek psikis 

Efek psikis yang merangsang bekerjanya saraf simpatis akan 

meningkatkan sekresi saliva, sebaliknya efek psikis yang merangsang 

saraf parasimpatis akan mengurangi sekresi saliva. 

8) Hormonal 

Pada wanita menopause, dimana keadaan hormonalnya berubah, 

sekresi saliva menurun. 

9) Jenis kelamin 

Curah saliva pada pria lebih tinggi daripada wanita. Hal ini berkaitan 

dengan ukuran kelenjar saliva pria yang lebih besar daripada wanita. 

2.2.5 Komposisi saliva 

 Secara umum, saliva tersusun atas komponen anorganik dan 

komponen organik. Komponen anorganik yang terdapat pada saliva terutama 

adalah elektrolit dalam bentuk ion, seperti natrium, kalium, kalsium, 

magnesium, klorida, bikarbonat, dan fosfat. Natrium dan kalium merupakan 

komponen anorganik dengan konsentrasi tertinggi di dalam saliva.
16 
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Saliva mengandung komponen organik protein dan musin serta 

sejumlah kecil lipid, asam lemak, dan ureum. Produk-produk tersebut selain 

berasal dari kelenjar saliva sendiri, juga berasal dari sisa makanan dan 

pertukaran zat bakterial. Protein di dalam saliva terdapat dalam berbagai 

bentuk, terutama enzim dan imunoglobulin.
16 

Berbagai komponen saliva tersebut mempunyai nilai yang sangat 

bervariasi tergantung pada irama siang dan malam, sifat dan besar stimulus, 

keadaan psikis, diet, kadar hormon, gerak tubuh, dan obat-obatan.
16 

2.2.7 Derajat keasaman (pH) saliva 

Susunan kuantitatif dan kualitatif elektrolit dalam saliva menentukan 

pH dan kapasitas buffer saliva. pH saliva normal berkisar antara 6,7-7,3.
15 

Derajat asam dan kapasitas buffer ludah dapat mengalami perubahan 

yang disebabkan oleh:
16 

1) Irama siang dan malam 

Pada keadaan istirahat dan segera setelah bangun tidur, pH saliva 

meningkat dan kemudian turun kembali dengan cepat. Pada 

seperempat jam setelah makan (stimulasi mekanik), pH saliva juga 

tinggi dan turun kembali dalam waktu 30-60 menit. pH saliva agak 

meningkat sampai malam, setelah itu turun kembali. 
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2) Diet 

Diet kaya karbohidrat dapat menurunkan kapasitas buffer saliva dan 

meningkatkan produksi asam oleh bakteri-bakteri mulut, sedangkan 

diet kaya serat dan protein mempunyai efek meningkatkan buffer 

saliva dan meningkatkan sekresi zat-zat basa seperti amonia.  

3) Rangsangan kecepatan sekresi 

Laju aliran saliva yang meningkat akan meningkatkan jumlah ion 

bikarbonat dalam saliva sehingga pH saliva menjadi lebih basa. 

4) Jenis kelamin 

Berdasarkan penelitian, laju aliran saliva perempuan cenderung lebih 

rendah dibandingkan pria. Hal ini disebabkan karena kelenjar saliva 

yang dimiliki perempuan lebih kecil jika dibandingkan dengan pria. 

Dengan demikian, pH saliva pada perempuan lebih rendah jika 

dibandingkan dengan pria. 

5) Status psikologis 

Pada keadaan-keadaan tertekan dapat terjadi penurunan kecepatan 

sekresi saliva yang dapat menurunkan pH saliva. 

6) Usia 

Kelenjar submandibula mengalami atrofi seiring bertambahnya usia 

sehingga sekresi saliva menurun dan terjadi penurunan pH saliva. 

Akan tetapi, penurunan pH saliva akibat penuaan sangat kecil jika 
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dibandingkan dengan penurunan akibat penyakit atau medikasi 

tertentu. 

7) Perubahan hormonal 

Pada saat menopause, status hormon-hormon kelamin akan berubah. 

Hal ini membuat sekresi saliva menurun sehingga menurunkan pH 

saliva. 

8) Penyakit sistemik 

Diabetes melitus merupakan salah satu penyakit sistemik yang 

mempengaruhi produksi saliva. Pada penderita diabetes melitus, 

kelenjar saliva kurang dapat menerima stimulus sehingga mengurangi 

kemampuan kelenjar saliva untuk mensekresi saliva. Akibatnya, pH 

saliva turun dengan menurunnya laju aliran saliva. 

9) Radioterapi 

Pengobatan radioterapi dapat mengakibatkan rusaknya sel-sel sekresi 

kelenjar ludah sehingga laju aliran  dan pH saliva menurun.  

10) Medikasi tertentu 

Ada beberapa obat-obatan yang dapat menyebabkan kekeringan pada 

rongga mulut, yaitu antidepresan, antipsikotik, antikolinergik, 

antihipertensi, hipnotik, diuretik, dan lain sebagainya. Kemoterapi dan 

obat-obat sitotoksik yang berfungsi mengatasi malignansi biasanya 

juga menyebabkan gejala mulut kering yang akut.  
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2.2.6 Level hormon dalam saliva 

Berdasarkan keterikatannya dengan protein, hormon terbagi dalam dua 

bentuk, yaitu hormon yang terikat dengan protein (hormon terikat) dan 

hormon yang tidak terikat dengan protein (hormon bebas). Hormon terikat 

jumlahnya mencapai 90-99% dari total hormon yang beredar di dalam darah, 

sedangkan hormon bebas yang hanya berjumlah 1-10% dari total hormon 

berada di dalam cairan tubuh selain darah, salah satunya adalah saliva.
22 

 Saliva mengandung berbagai macam hormon, seperti estradiol, estron, 

estriol, progesteron, testosteron, kortisol, dehidroepiandrosteron (DHEA), dan 

melatonin. Kandungan hormon di dalam saliva ini bisa meningkat atau 

menurun jumlahnya karena dipengaruhi banyak hal, seperti kondisi hormonal, 

usia, irama sirkadian, dan obat-obatan.
22

 

2.3 Karies 

2.3.1 Definisi karies  

 Karies adalah suatu proses demineralisasi jaringan keras gigi yang 

terjadi secara kronis regresif, dimana prosesnya terus berjalan ke bagian yang 

lebih dalam dari gigi sehingga membentuk lubang yang tidak dapat diperbaiki 

kembali oleh tubuh melalui proses penyembuhan.
23 
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2.3.2  Etiologi dan proses terjadinya karies 

Etiologi karies bersifat multifaktorial, ada 4 prinsip faktor yang 

diperlukan untuk terjadinya karies, yaitu host yang meliputi gigi dan saliva, 

mikroorganisme, substrat berupa karbohidrat, dan waktu atau lamanya proses 

interaksi antarfaktor tersebut.
24

 

Gigi tersusun atas komponen organik dan mineral. Gigi susu 

mengandung lebih banyak komponen organik daripada mineral, sedangkan 

gigi permanen sebaliknya. Semakin banyak komponen mineral dalam gigi, 

semakin padat kristal enamelnya.
24 

Peran saliva untuk membersihkan rongga mulut dari sisa makanan dan 

mikroorganisme yang menyebabkan plak penting untuk mencegah karies. Hal 

itulah yang menyebabkan saliva harus selalu berada dalam jumlah dan pH 

yang optimal.
15,16

  

Bakteri kokus gram positif merupakan jenis bakteri terbanyak yang 

menyebabkan terbentuknya plak. Plak adalah suatu lapisan lunak dan lengket 

yang menempel pada gigi. Menurut teori asidogenik Miller, karies terjadi 

akibat fermentasi karbohidrat yang berasal dari sisa makanan oleh 

mikroorganisme dan plak. Proses fermentasi tersebut menghasilkan asam 

yang merusak gigi dengan cara melarutkan mineral-mineral dalam gigi. Proses 

menghilangnya mineral ini disebut demineralisasi. Karies terjadi karena 
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proses demineralisasi yang lebih besar daripada proses remineralisasi atau 

bertambahnya mineral dalam struktur gigi.
24, 25 

Tanda awal karies adalah terbentuknya bercak putih seperti kapur pada 

gigi. Selanjutnya bercak putih tersebut menjadi bintik hitam dan tidak bisa 

dibersihkan dengaan sikat gigi. Bila dibiarkan, bintik ini akan bertambah 

besar, dalam, dan menimbulkan rasa sakit apabila telah menembus email 

gigi.
25 

Proses ini dapat terjadi secara cepat atau lambat, dalam hitungan bulan 

hingga tahun.
 

2.3.3 Manifestasi klinis karies  

Menurut Kliegman dan Arvin, tanda dan gejala karies antara lain:
26 

1) Terdapat lesi 

2) Tampak lubang pada gigi 

3) Bintik hitam pada tahap karies awal 

4) Kerusakan leher gigi (pada karies botol susu) 

5) Sering terasa ngilu jika lubang sampai ke dentin 

6) Sakit berdenyut-denyut di gigi sampai kepala 

7) Timbul rasa sakit jika terkena air dingin dan kemasukan makanan, 

terutama waktu malam 

8) Jika sudah parah akan terjadi peradangan dan timbul nanah 
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2.3.4 Komplikasi karies 

Karies yang dibiarkan dan bertambah parah dapat menyebabkan 

beberapa penyakit, seperti peradangan, abses, hipertensi, ginjal, radang otak, 

dan jantung rematik.
27 

2.3.5  Indeks Karies 

Indeks adalah ukuran yang dinyatakan dengan angka dari keadaan 

suatu golongan/ kelompok terhadap suatu penyakit gigi tertentu. Indeks karies 

digunakan untuk menilai data tentang status karies agar penilaian yang 

diberikan pemeriksa seragam.
28 

Indeks DMF (Decay, Missing, Filling) merupakan salah satu indeks 

yang digunakan untuk mengukur pengalaman seseorang terhadap karies gigi. 

Pemeriksaannya meliputi pemeriksaan pada gigi (DMFT) atau pada 

permukaan gigi (DMFS). Indeks ini menggunakan kode D untuk gigi yang 

karies, M untuk gigi yang hilang, dan F untuk gigi yang ditumpat/ ditambal. 
28 

Penilaian karies menggunakan indeks DMFT diakukan berdasarkan 28 

gigi permanen. Gigi yang tidak dinilai adalah sebagai berikut:
23 

1) Gigi molar ketiga 

2) Gigi yang belum erupsi 

3) Gigi yang tidak ada karena kelainan kongenital dan gigi berlebih 
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4) Gigi yang hilang bukan karena karies, seperti impaksi atau perawatan 

ortodontik 

5) Gigi tiruan yang disebabkan trauma, estetik, dan jembatan 

6) Gigi susu yang belum tanggal 

2.4 Hubungan kehamilan, pH saliva, dan karies 

Kehamilan tidak secara langsung menyebabkan karies. Meningkatnya 

kejadian karies atau menjadi lebih cepatnya proses karies yang sudah ada pada 

masa kehamilan lebih disebabkan karena perubahan lingkungan di sekitar 

gigi.
5,6 

pH saliva dan cairan ginggival menjadi lebih asam akibat adanya 

perubahan kapasitas buffer serta mual dan muntah yang menyebabkan asam 

gastrik naik hingga ke rongga mulut.
4,5 

Perubahan kapasitas buffer berkaitan dengan penurunan kadar 

bikarbonat plasma yang terjadi melalui proses fisiologis yang kompleks dan 

melibatkan berbagai sistem tubuh. Pada sistem respirasi, perut ibu hamil yang 

terus membesar akan menekan diafragma sehingga pernapasan menjadi 

kurang optimal dan kadar CO2 dalam darah meningkat. Sebagai kompensasi, 

progesteron meningkatkan sensitivitas sistem respirasi terhadap CO2 sehingga 

terjadi hiperventilasi. Untuk menjaga keseimbangan asam basa di dalam 

tubuh, ginjal menurunkan nilai ambang bikarbonat plasma sehingga terjadi 
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perubahan kapasitas buffer pada seluruh cairan tubuh, termasuk saliva. 

Akibatnya, pH saliva menjadi lebih asam.
29 

Penurunan pH saliva secara tidak langsung dapat menyebabkan karies 

pada ibu hamil yang apabila tidak diatasi dapat menimbulkan infeksi 

periodontal yang berpotensi mengganggu kesehatan ibu hamil dan 

perkembangan janin. Karies dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa 

sehingga ibu hamil menjadi tidak mau makan. Kondisi ini dapat 

mengakibatkan bayi lahir dengan berat rendah akibat kekurangan asupan 

nutrisi selama kehamilan. Rasa nyeri akibat karies juga dapat menyebabkan 

peningkatan tekanan darah ibu hamil sehingga berisiko terjadi eklampsia.
 3,30 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Al Nuaimy dan Al Doski 

pada tahun 2002, didapatkan rata-rata pH saliva pada ibu tidak hamil sebesar 

6,5; pada ibu hamil trimester pertama sebesar 6,18; pada ibu hamil trimester 

kedua sebesar 6,04; pada ibu hamil trimester ketiga sebesar 5,83. Dalam 

penelitian yang sama, didapatkan rata-rata indeks karies pada ibu tidak hamil 

sebesar 7,9; pada ibu hamil trimester pertama sebesar 8,50; pada ibu hamil 

trimester kedua sebesar 9,43; pada ibu hamil trimester ketiga sebesar 8,68.
4 


